LIDMAATSCHAP.
Hoe word ik “Vriend” van de Stichting Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent ?
a. Aanmelden d.m.v. een aanmeldingsformulier, dat toegestuurd kan worden en na invulling
met pasfoto inleveren of terugsturen.
b. Het betalen van de jaarlijkse bijdrage ad € 15,-- of € 25,-- voor echtparen d.m.v. een
automatische machtiging te verstrekken aan genoemde stichting.
c. Uw “Vriendschap” wordt automatisch tot wederopzegging, verlengd.
d. U wordt “Vriend” op het moment dat het aanvraagformulier met foto is ontvangen en de
bijdrage is betaald.
AANVRAAGFORMULIER.
“Ik word Vriend” .
Lidmaatschapskosten € 15,-- per jaar. Echtparen betalen € 25,-- jaar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorlopende machtiging

SEPA

Naam

Stichting Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent

Adres

Marathon 3

Postcode

6245 EZ

Incassant ID

Plaats Eijsden

Land Nederland

NL16ZZZ640006330000

Kenmerk machtiging “Vrienden“ NUMMER:
“V“
Reden betaling
Jaarlijkse bijdrage aan stichting ( € 15,--/€25,--)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
ondergetekende.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

IBA
N
*

BI
C
Plaats en datum

Handtekening

TOEGANG TOT HET MUSEUMCOMPLEX.
De houders van een pas met foto hebben gedurende het geldigheidsjaar toegang tot het gehele
museum; vaste en tijdelijke exposities.
De pashouders zullen op de hoogte worden gehouden van andere activiteiten van het museum.
De pashouders ontvangen voor hun gezins/familiefeesten extra faciliteiten in de “feestruimten” van
het museum.
De pashouders ontvangen 10% korting op de museumhoreca prijzen.
Zij ontvangen een uitnodiging voor openingen en symposia.
VOORWAARDEN “VRIENDEN” VAN MUSEUM HET URSULINENCONVENT.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de “Vriend” en
genoemde Stichting.
2. De overeenkomst tussen de “Vriend” en de Stichting wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
ingaande op de datum van inschrijving en betaling, totdat de overeenkomst door de “Vriend”
wordt opgezegd.
3. De “Vriendenpas” wordt eenmalig verstrekt en blijft eigendom van de Stichting.
4. Binnen tien werkdagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier met pasfoto en het
verschuldigde bedrag ontvangt de “Vriend” de “Vriendenpas” .
5. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de pas zal de “Vriend” de Stichting daarvan in kennis
stellen. De “Vriend” heeft dan recht op een nieuwe pas.
6. De financiële bijdrage wordt geïncasseerd door middel van een door de “Vriend” verstrekte
machtiging tot jaarlijkse incasso.
7. Indien een periodieke incasso niet lukt, neemt de Stichting contact op met de “Vriend” om
de verstrekte gegevens te verifiëren.
8. De “Vriend” kan tussentijds opzeggen via telefoon of mail. Daarmee is de “Vriendschap” en
de incassomachtiging beëindigd.
9. De “Vriend” zal op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en diensten van het
museum door de Stichting Het Ursulinenconvent.
10. De “Vriend” zal de Stichting per e-mail of schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen in
adres of andere gegevens.
11. In het geval dat de “Vriend” tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen die
genoemd zijn in deze voorwaarden, is de Stichting gerechtigd de overeenkomst per direct te
ontbinden. Bij ontbinding vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
12. De contactgegevens van de Stichting zijn:
Postadres: Marathon 3, 6245 EZ Eijsden
E-mail adres: vvmeijsden@gmail.com
Telefoon:
0434093751
13. De betaling moet geschieden op rekeningnummer:
IBAN: NL 62 RABO 0306 8983 06
BIC: RABO NL 2 U.
Ten name van Stichting Vrienden van Museum Het Ursulinenconvent.

