
Inschrijfformulier Inschrijfformulier Inschrijfformulier Inschrijfformulier deelnemer en incassomachtiging deelnemer en incassomachtiging deelnemer en incassomachtiging deelnemer en incassomachtiging     
    

 Hierbij meldt ondergetekende zich aan als deelnemer van de  SSSStichting BBBBodegraven VVVVervoer van DDDDeur tot DDDDeur                  Lidnummer :  De heer / Mevrouw                                                                                (wordt ingevuld door het Meldpunt) Naam: …………………………………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………...  Postcode:………………………………………………………………….  E-mailadres:………………………………………………………………. Geboortedatum:…………………………………………………………... Telefoon nummer:…………………..   Mobiel nummer:………………………..  Huurwoning van ‘Mozaïek Wonen’   Ja / Nee **** Gebruikt een Rollator Ja / Nee **** Dit formulier inleveren of opsturen.Dit formulier inleveren of opsturen.Dit formulier inleveren of opsturen.Dit formulier inleveren of opsturen.     Alarm Alarm Alarm Alarm ----    of Waarschuwof Waarschuwof Waarschuwof Waarschuwingsadresingsadresingsadresingsadres Naam “De heer / Mevrouw ****……………………………………………………… Telefoon nummer:………………………………………………………………………………… 
**** Doorhalen wat niet van toepassing is.     Hiermede, verklaart ondergetekende bekend te zijn met de regels voor het lidmaatschap en geeft    hij / zij bovengenoemde stichting toestemming om per  kwartaal de verschuldigde contributie (vooraf) af te schrijven van zijn / haar Bankrekeningnummer. Bankrekeningnummer ………………………………..  Handtekening     Datum………………………….  



Ondergetekende behoudt het recht om binnen 30 werkdagen aan de Bank een opdracht te geven om het afgeschreven bedrag te storneren Toelichting op inschrijfformulier deelnemer en incassomachtigingToelichting op inschrijfformulier deelnemer en incassomachtigingToelichting op inschrijfformulier deelnemer en incassomachtigingToelichting op inschrijfformulier deelnemer en incassomachtiging     Geachte Mevrouw / Meneer  Leest u eerst deze toelichting, alvorens het inschrijfformulier en de incassomachtiging voor automatische afschrijving van uw bankrekeningnummer gaat invullen.   Huurwoning “Mozaïek Wonen”Huurwoning “Mozaïek Wonen”Huurwoning “Mozaïek Wonen”Huurwoning “Mozaïek Wonen”     Waarom wil de stichting van u weten of u in een huurwoning van “Mozaïek Wonen” 

woont ? “Mozaïek Wonen”  is hoofdsponsor van dit project.! Als tegenprestatie geeft de stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur u  € 1.00 korting per maand, als u in een huurwoning van “Mozaïek Wonen”  woont.  U betaalt dan geen € 6.00 maar € 5.00 per maand.!  Rollator ja of neeRollator ja of neeRollator ja of neeRollator ja of nee        Ook willen we graag van u weten of u gebruik maakt van een rollator. Deze mag natuurlijk mee. U dient dit wel te melden als u een rit afspreekt. Als blijkt dat veel rollators mee moeten heeft dit gevolgen voor het indelen van de ritten.  Alarm of waarschuwingsadresAlarm of waarschuwingsadresAlarm of waarschuwingsadresAlarm of waarschuwingsadres        Als u iemand heeft die gewaarschuwd moet worden als u niet in orde bent, geef aan de stichting de naam en het telefoon nummer door. Wij bewaren dit.  In noodgevallen kunnen wij rechtstreeks bellen met uw contactpersoon. Dit is niet verplicht, maar voor ongeziene omstandigheden erg gemakkelijk.  Reglement voor het lidmaatschap Reglement voor het lidmaatschap Reglement voor het lidmaatschap Reglement voor het lidmaatschap     Bij deze toelichting ontvangt u ook een exemplaar van het reglement voor het lidmaatschap en een inschrijfformulier.  Zodra u het totaal ingevulde en ondertekende inschrijfformulier hebt ingeleverd bij de balie in Rijngaarde ontvangt u na een aantal dagen de lidmaatschapskaart en daarna kunt u gebruik maken van het vervoer dat de stichting u aanbiedt.   



Een rit altijd een dag of twee dagen van te voren aanvragen, dit kan bij de balie in Rijngaarde of per telefoon. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur, het nummer is 0172 614730.0172 614730.0172 614730.0172 614730. U hoeft geen begeleidster/der mee te nemen. De bus is altijd bezet met een chauffeur en een begeleid(st)er, die u helpt met in- en uitstappen.  Wij hopen dat u zich na het lezen van deze toelichting en het reglement inschrijft als lid van de stichting.  Wij wensen u veel gezondheid toe en dat u maar heel veel gebruik mag maken van het Vervoer van Deur tot Deur.  Vriendelijke groeten, het bestuur.  


