B e g r a f e n i s v e r e n i g i n g “De Laatste Eer” te S t a v o r e n
(Lid van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk)

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL

Stavoren

Inschrijvingsformulier nieuw lid:
___________________________________________________________________
Naam ......................................................Voorletter(s) …................ Gesl.: ..M/V.
Adres …..............................................................(bij verhuizing graag doorgeven)
Postcode en Woonplaats …................................................. Tel. …………………
Geboortedatum …...........................E-mailadres:……………..…………………..
B(urger) S(ervice) N(ummer)……………………………………..
Ik ben ouder dan 19 jaar en kies voor mogelijkheid: (zie http://www.de-laatste-eerstavoren.nl/leden/lid-worden voor uitleg)
*
a. volledig lidmaatschap en ontvang de faktuur voor de inleg.
*
b. percentage lidmaatschap
* Kruis het rondje van uw keuze aan wanneer u ouder bent dan 19 jaar.
Handtekening.................................................................
Dit formulier ingevuld en ondertekend terugsturen naar bovenstaand adres.
Leden die een machtiging aan de vereniging geven om de contributie jaarlijks
automatisch af te schrijven, krijgen een korting op de contributie van € 2,- per
jaar. Als u dat ook wilt, vul dan ook de rest van dit formulier in, en vergeet de
handtekeningen niet.
___________________________
INCASSOMACHTIGING
Ik betaal tot wederopzegging mijn jaarlijkse contributie automatisch en machtig de
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Stavoren met Incassant-ID is:
NL84ZZZ400014150000 om deze contributie af te schrijven van mijn
rekeningnummer
IBan-nummer:
I____________________________________________I
Tenaamstelling rekening :

______________________________________________

Handtekening:
………………………………… Plaats: …………………………. datum; ……………
___________________________
Regels machtiging:
Indien u het oneens bent met het geïncasseerde bedrag dan heeft u het
recht om zonder opgaaf van reden het geïncasseerde bedrag binnen 30
dagen na afschrijving terug te vorderen bij uw bank.
De machtiging dient schriftelijk te worden beëindigd.

B e g r a f e n i s v e r e n i g i n g “De Laatste Eer” te S t a v o r e n
(Lid van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk)

Ledenadministratie:

Stadsfenne 17

8715 JL

Stavoren

LID WORDEN VAN EEN VERENIGING VAN DE FEDERATIE
(Federatie van Friese Uitvaartverenigingen)
Wanneer u lid wilt worden van een vereniging van de Federatie, (en ouder bent dan 18
jaar) heeft u twee mogelijkheden:
a. Volledig lidmaatschap.
Hierbij betaalt u inleggeld en u heeft daarna recht op de volledige korting op de
uitvaartkosten (uitkering) van de vereniging.
b. Percentage lidmaatschap.
U betaalt dan geen inleggeld en u heeft recht op een percentage van de korting
op de uitvaartkosten (uitkering) van de vereniging.
Door het invullen van een formulier op de website van de Friese federatie van
Uitvaarverenigingen kunt u berekenen hoeveel inleggeld u bij mogelijkheid a. moet
betalen of op welk percentage van de ledenkorting u bij mogelijkheid b. recht heeft.
Het adres waar u dat formulier kunt vinden is: http://www.uitvaartfederatie.nl en dan
even doorklikken op: “Lid worden”.
Wanneer u geen internetverbinding heeft en wilt weten hoe hoog voor u het inleggeld
(mogelijkheid ‘a’) en/of het percentage van de korting (mogelijkheid ‘b’) is, dan kan de
penningmeester u dat natuurlijk ook vertellen.
Bij een gezin moet de berekening voor elk gezinslid ouder dan 17 worden uitgevoerd.
Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis lid.
Bij het lid worden zijn de volgende gegevens van belang:

1. Uw geboortejaar.
2. De ledenkorting van de vereniging. Bij “de Laatste Eer” Stavoren is
op dit moment: € 1.350,- (2016. Dit bedrag wordt ieder jaar op de
ledenvergadering bepaald.)
Enkele voorbeelden (geldig in 2010):
Geboortejaar
Inleggeld bij mogelijkheid
1969
€ 573,30
1970
€ 552,50
1971
€ 525,20
1972
€ 504,40
1973
€ 483,60
1974
€ 466,70
1975
€ 448,50
1976
€ 429,00
1977
€ 409,50
1978
€ 390,00
1979
€ 370,50
1980
€ 351,00

a

% korting bij mogelijkheid
30 %
30 %
39 %
39 %
39 %
39 %
39 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

b

Als u op dit moment lid bent van een andere vereniging (bijvoorbeeld in uw vorige
woonplaats) die lid is van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen, dan kunt u
overgeschreven worden naar onze vereniging.

