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Machtigingsformulier  

Via Gyrinus natans kun je je studieboeken met korting kopen bij de VU boekhandel. Hiervoor moet je 
geregistreerd lid zijn. Voor de betaling van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld moet een machtiging worden 
verleend voor een automatische incasso. Vul dit formulier in en lever het in bij: 

 Een van de Bestuursleden 

 De dropbox (ingang Gyrinuskamer, P-022 in het W&N Gebouw) 

 Stuur het op naar bovenstaand adres 
Je zult een e-mail ontvangen met je inloggegevens en je wachtwoord waarmee je eenvoudig boeken kunt 
bestellen op de website van de VU boekhandel. Voor maar 1,95 worden deze boeken bij je thuisbezorgd. Ga je 
liever zelf naar de VU boekhandel? Haal dan een sticker als bewijs van je lidmaatschap.  
Vul op het formulier het adres in waarop jij de boeken wilt ontvangen: 

Voornaam: M / V 

Achternaam:  

Straat:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:  

E-mailadres:  

Studentnummer:  

Studie:  Jaartal van inschrijving:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

Rekeningnummer:  

Datum:  

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met een jaarlijkse automatische afschrijving van een 
lidmaatschapsbijdrage van 10 euro, eventueel bestelde boeken via Gyrinus.nl en eventueel gemaakte 
koffie/theerekening door faculteitsverenging Gyrinus natans. Mocht dit bedrag veranderen op de ALV dan zal 
dit per e-mail bekend gemaakt worden. Opzegging kan door middel van een e-mail aan het Bestuur. Je 
lidmaatschap wordt automatisch verlengd wanneer er niet is opgezegd voor 1 oktober van het nieuwe 
collegejaar. Door onderstaande te ondertekenen geef je aan akkoord te gaan met al het bovenstaande1. 

Naam rekeninghouder: 
 

 Handtekening 
rekeninghouder: 

Adres Rekeninghouder: 
 

 

Rekeningnummer IBAN:  

Bank:   

Datum en plaats van 
ondertekening: 

  

SEPA, Incassant ID: NL18ZZZ343280170000. Terugboekingstermijn bedraagt 56 dagen, soort machtiging: doorlopend, 

machtigingskenmerk:   

1Bovenstaand rekeningnummer wordt gebruikt voor de automatische incasso’s van het contributiegeld, de 

koffie/theerekening en het betalen van de boeken online. Als je dit zelf betaald vul hier dus je eigen gegevens in, als 

iemand anders dit betaald vul diegene zijn gegevens in. 

http://www.gyrinus.nl/

