Garmer & Thesinger Express
Ondergetekende geeft zich op als abonnee voor de Garmer & Thesinger Express.
naam:
adres:
postcode + woonplaats:
e-mailadres:
U bent bezorgabonnee, wanneer u in Garmerwolde, Thesinge, Ruischerbrug of Ten Boer woont. U
krijgt de G & T dan elke maand via de bezorger in de bus.
Als u niet in Garmerwolde, Thesinge, Ruischerbrug of Ten Boer woont, wordt u postabonnee.
Naast de hieronder genoemde abonnementskosten worden er dan ook verzendkosten in rekening
gebracht. Deze bedragen ongeveer 20 euro per jaar.
Hij / zij kiest voor de volgende categorie (aankruisen wat van toepassing is):
□

Doorlopende machtiging SEPA
Naam incassant:
Adres:
Postcode + woonplaats:
Incassant ID:

Garmer en Thesinger Express
p.a. W.F. Hildebrandstraat 61
9798 PH Garmerwolde
NL40ZZZ020770250000

Kenmerk machtiging:

(in te vullen door de G&T penningmeester)

Uw IBAN bankrekeningnummer:

……………………………………….

BIC (bank identificatie code) van uw bank:

………….

Door deze optie aan te kruisen en ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Garmer en Thesinger Express om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
(om een bedrag van uw rekening af te schrijven), en aan uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven voor het abonnement op de Garmer en Thesinger
Express.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Kosten: € 13,50 per jaar (tarief jaargang 2019–2020).
U krijgt dan elk jaar omstreeks april via de krant een aankondiging
dat binnenkort het abonnementsgeld zal worden ingehouden.
□

Het abonnement per overschrijving betalen.
Kosten: € 16,50 per jaar (tarief jaargang 2019–2020).
U krijgt dan elk jaar omstreeks april een rekening.

Datum:

Handtekening:

Dit formulier kunt u opsturen naar onze penningmeester:
Tjakko Tjakkes, W.F. Hildebrandstraat 61, 9798 PH Garmerwolde, of u kunt het formulier inleveren
bij de bezorgers of bij één van de redactieleden (zie de G & T Express of www.gentexpress.nl voor
de adressen).

