Doorlopende SEPA machtiging Paardenpensioenfonds
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

Rijvereniging ‘De Hazelaar’
Hazelaarweg 25
3053 PM
Rotterdam
Nederland
NL96ZZZ40345256000
.............................................

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rijvereniging ‘De Hazelaar’ een
doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens deelname aan het paardenpensioenfonds. U geeft toestemming aan uw bank om
tot nadere opzegging doorlopend het door u bepaalde vaste bedrag in de door u aangegeven
frequentie van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Bedrag:
Ik doneer € ............................. *
(* a.u.b. hier zelf te bepalen bedrag invullen)
Per:
☐ jaar ☐ kwartaal ☐ maand *
(* a.u.b. hier de frequentie aankruisen waarmee u dit bedrag wilt doneren)
Ondergetekende gaat akkoord met de hierna volgende Voorwaarden
Paardenpensioenfonds
Plaats en datum:

.....................................................................................

Handtekening:

.....................................................................................

Voorwaarden Paardenpensioenfonds
Het is niet nodig deze pagina mee te sturen met uw machtiging.
U kunt deze voorwaarden bewaren voor uw eigen administratie. Tevens zijn ze altijd in te zien op onze site.
Hazelaarweg 25
3053 PM Rotterdam-Schiebroek
Postbus 33001
3005 EA Rotterdam
Telefoon: 010 4181560
Bank: NL79INGB0005153954
KvK: 40345256
Website: www.manegedehazelaar.nl

1. Het Paardenpensioenfonds is een financiële voorziening die het mogelijk maakt paarden en
pony’s van Rijvereniging ‘De Hazelaar’ een goede plek te bieden als zij niet langer inzetbaar zijn
binnen de geboden paardrijlessen.
2. Het Paardenpensioenfonds is onlosmakelijk verbonden met Rijvereniging ‘De Hazelaar’ en het
beheer van het fonds valt daarmee onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de genoemde
vereniging.
3. Gelden ten behoeve van het Paardenpensioenfonds zijn geoormerkt binnen de financiële
administratie van Rijvereniging ‘De Hazelaar’ en kunnen niet worden ingezet voor andere
doeleinden dan de pensioenvoorziening van Hazelaarpaarden en -pony’s.
4. Deelname aan het Paardenpensioenfonds is op vrijwillige basis en is daarom losgekoppeld van
contributiebetalingen door leden.
5. Aanmelding bij het Paardenpensioenfonds dient te geschieden door het invullen en retourneren
van de ‘Doorlopende SEPA machtiging Paardenpensioenfonds’. Het ingevulde formulier kan
worden overhandigd aan een instructeur of bestuurslid, per post worden opgestuurd naar de
postbus van Rijvereniging ‘De Hazelaar’ of ingescand per mail aan
penningmeester@manegedehazelaar.nl
6. Opzegging van deelname aan het Paardenpensioenfonds gaat via het ‘Opzegformulier Paardenpensioenfonds’ (te downloaden via de website). Het ingevulde formulier kan op dezelfde wijze
als de aanmelding worden ingeleverd. Voor opzegging geldt een termijn van twee maanden.
7. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het paardenbestand bepaalt het bestuur van Rijvereniging
‘De Hazelaar’ welk paard wanneer met pensioen gaat. Ook de wijze waarop de
pensioenvoorziening voor een paard wordt ingericht is aan het bestuur van de rijvereniging.
8. Het beleid inzake de pensionering van paarden en pony’s wordt door het bestuur van
Rijvereniging ‘De Hazelaar’ tijdens de Algemene Ledenvergaderingen toegelicht.
9. De deelnemers aan het Paardenpensioenfonds worden op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen door middel van berichtgeving op de website en in de nieuwsbrief van
Rijvereniging ‘De Hazelaar’.

