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UITVAARTVERENIGING Sint Barbara    

SB

 
 Ledenadministratie: Het Erf 60, 1611KL Bovenkarspel tel. 0228 568801 

           Voor de ledenadministratie vragen wij uw medewerking door onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen 

 

                            

  Naam: …………………….……………  Voorletters: ………………………………………….. 

 

Adres: ………………………………………………..     Telefoonnummer: ……………………… 

 

                        Postcode: ……………. Woonplaats…………………………………. 

 

E-mailadres: ……………………………………… 

 

In te schrijven personen: 

  

             Hoofdlid:    m/v : …………………………………………… Geboren op:……………………… 

 

             Partner :            m/v : ………………………………….............. Geboren op:……………………… 

 

             Kinderen t/m 17 jaar:  m/v : …………………………………..   Geboren op:……………………… 

 

                        Kinderen t/m 17 jaar:  m/v : …………………………………..   Geboren op:……………………… 

 

             Kinderen t/m 17 jaar:  m/v : …………………………………..   Geboren op:……………………… 

 

             Kinderen t/m 17 jaar:  m/v : …………………………………..   Geboren op:……………………… 
 

              Ik ga akkoord met  automatische incasso van de jaarcontributie, ingaande januari  van het volgende jaar, 

                           

van mijn bankrekening nr……………………………………………………………. 

 

Ik maak gebruik van de procentenregeling.(niet verplicht) 
19-20 jaar: 100% van de ledenvergoeding, mits de achterstallige contributie is betaald vanaf 18jaar. 

21-25 jaar:  92 % van de ledenvergoeding                46-50 jaar:  30 % van de ledenvergoeding 

26-30 jaar:  81 % van de ledenvergoeding    51-55 jaar:  23 % van de ledenvergoeding 

31-35 jaar:  64 % van de ledenvergoeding   56-60 jaar:  18 % van de ledenvergoeding 

36-40 jaar:  50 % van de ledenvergoeding   61-65 jaar:  13 % van de ledenvergoeding 

41-45 jaar:  39 % van de ledenvergoeding   vanaf 65 jaar 0 % van de ledenvergoeding 
 

Ik ben ouder dan 65 jaar en betaal bij overlijden geen administratie- en verenigingskosten. 

 

Ik ben ouder dan 75 jaar en betaal bij overlijden geen verenigingskosten. 

 

Ik stort een inkoopsom groot …….(mijn leeftijd) minus 17 (jaar) = ……. jaar x € 13,50  

(contributie per persoon) 

 

= €…………. (max.€ 890,00) binnen 14 dagen na heden op bankrekening NL04 RABO 0117 6000 67 

ten name van Uitvaartvereniging St. Barbara te Grootebroek. Dit kan alleen tot 65 jarige leeftijd. 

 

 

Datum:………………….    ……………………………………..(handtekening) 

 
                X   = Aangeven wat van toepassing is 

Bel bij overlijden uitsluitend: 06 - 42 20 40 50 
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