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Domiciliëringsmandaat voor een terugkerende invordering

Referentienummer (in te vullen door de schuldeiser): 

Algemene Gegevens (invullen in drukletters)

Voornaam 

Naam 

Straat 

Huisnummer  Busnummer 

Postcode  Plaats 

Land       Lidnummer     -        -    

Bankgegevens

IBAN  
.
  

.
     

.
                     BIC 

Handtekening

Datum  /  / 

Plaats 

Handtekening

SEPA Mandaat  

Europese domiciliëring

Om je nog beter van dienst te zijn, kan je het lidgeld betalen via jaarlijkse domiciliëring. Verkies je een jaarlijkse 

domiciliëring? Vul dit document dan in en bezorg het ons via contact@gezinsbond.be.

Wanneer je jouw lidgeld voor het lidjaar 2023 betaalt via domiciliëring, krijg je een korting van 3 euro. Je lidgeld 

bedraagt dan 42 euro in plaats van 45 euro.

Je nieuwe lidkaarten ontvang je binnen de 3 weken na betaling.

Door dit mandaat te tekenen, geef je toestemming aan Gezinsbond vzw om instructies te zenden naar je bank om je 
rekening te debiteren én sta je jouw bank toe om je rekening te debiteren volgens de instructies van Gezinsbond vzw.

Je hebt het recht op terugbetaling door je bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die je met haar 
hebt getekend. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de acht weken volgend op de datum van 
het debet van je bankrekening. Je bank kan je inlichten over je rechten verbonden aan dit mandaat.

Door dit document te tekenen, bevestig je dat de antwoorden volledig zijn en met de waarheid overeenstemmen. De 
meegedeelde gegevens mogen door Gezinsbond vzw worden verwerkt met het oog op de levering van het lidmaatschap 
en bijhorende diensten zoals omschreven op www.gezinsbond.be/privacy.

Je hebt het recht om je lidmaatschap tot 14 dagen na betaling van je lidgeld en zonder opgave van reden te annuleren. 
Je krijgt het volledige lidgeld terugbetaald. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht neem je contact op via 
ledendienst@gezinsbond.be of tel. 02-507.88.88. Ontving je ondertussen je lidkaarten? Dan heb je na annulering 14 dagen 
om deze op jouw kosten terug te sturen. Zodra we je lidkaarten hebben ontvangen, zullen we binnen 14 dagen je lidgeld 
terugstorten.
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