
 

Inschrijfformulier Vereniging Oud Leden 
Dit inschrijfformulier kunt u printen, invullen en mailen naar secretaris@froude.nl, langs brengen op 

de bestuurskamer of in een voldoende gefrankeerde envelop sturen aan: 

 

S.G. “William Froude”  Incassant ID: NL72ZZZ403971020000 

Mekelweg 2 

2628 CD Delft 

 

Personalia 

Voornaam  _____________________________________________________________ 

Achternaam  _____________________________________________________________ 

Geslacht  man / vrouw   Titulatuur    ____________________________ 

Voorletters  ____________________ Geboortedatum ____/____/________ 

 

Privé-adres  _____________________________________________________________ 

Privé-postcode ____________________ Privé-plaats      ___________________________ 

Privé-mobiele tel ____________________ Privé-telefoon    ___________________________ 

Emailadres  _____________________________________________________________ 

 

Instroomjaar ____________________ Afstudeerjaar     ___________________________ 

Afstudeerrichting ____________________ Froude-naam     ___________________________ 

 

Werkomgeving 

Bedrijfsnaam _____________________________________________________________ 

Vestigingsadres _____________________________________________________________ 

Vestigingspostcode ____________________ Vestigingsplaats _________________________ 

Telefoon-bedrijf _____________________________________________________________ 

Emailadres-bedrijf _____________________________________________________________ 

Indien bovenstaand niet gelijk is aan het postadres: 

Postadres   _____________________________________________________________ 

Post-postcode ____________________Post-plaats  _________________________ 

 

Functie   _____________________________________________________________ 

Afdeling   _____________________________________________________________ 

Telefoon-direct _____________________________________________________________ 

Emailadres-direct _____________________________________________________________ 

 

Jaarboek:  □ Per Post □ Digitaal □ Niet 

Boegbeeld:  □ Per Post □ Digitaal □ Niet 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap 

“William Froude”  om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag 

van €35,- van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van de penningmeester van het 

Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”  voor de betaling van de contributie.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 

 

Rekeningnummer (IBAN)   ________________________________________________ 

Ten naam van    ________________________________________________ 

Bank Identificatie (BIC)   ________________________________________________ 

Plaats en Datum    ________________________________________________ 

Kenmerk machtiging (BSN nummer) ________________________________________________ 
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