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 □ JeugdVISpas 2019 - geboren ná  1-1-2005 € 13,75 

 □ VISpas 2019 - geboren vóór  1-1-2005 € 29,50 

 □ NachtVIStoestemming 2019 € 12,00 

 □ 3e Hengeltoestemming 2019 € 27,00 

 □ Jaarabonnement ‘het VISblad’ €   8,00 

 ● Verzendkosten 2019 maximaal (binnen NL) €   7,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEUZEFORMULIER VOLGENDE KALENDERJAREN 
Naam:    Hengelclub Ons Genoegen Groningen (HCOGG) 
Postadres:   Leeuwerikstraat 31, 9481 EN  Vries, Nederland 
Webadres:   www.hcogg.nl 
E-mailadres:   hconsgenoegen_groningen@hotmail.com 
Telefoonnummer:  06-10833652 
KvK-nummer:   01170868 
IBAN / BIC:   NL83RABO0157635880 / RABONL2U 
Incassant-ID:   NL80ZZZ011708680000 
Kenmerk machtiging:  0108036xxx (xxx= volgnummer) 
 

Dit formulier is geldig wanneer alle onderdelen zijn ingevuld en is ondertekend. Geldige formulieren graag inleveren 
bij een verkooppunt of in een gesloten en voldoende gefrankeerde envelop sturen naar bovengenoemd postadres. 
 

1. Uw gegevens 

Voorletters + Achternaam : …………………………………………………………………………………………………………… 

Straatnaam + Huisnummer : …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode + Woonplaats : …………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum  + Geslacht : …………… - ………………… - ……………………… / □ M □ V 

Telefoonnummer : …………………………………………………   / 06 - …………………………………………… 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN : …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Uw VISvergunningen 
 
 
 

 

 

 

 

3. Betaalwijze VISvergunning(en)  

□ Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan HCOGG om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven voor de VISpas en aan mijn bank om 

doorlopend een bedrag van mijn rekening te schrijven overeenkomstig de opdracht van HCOGG en ontvang ik 

€ 2,50 korting bij de eerste incasso*.     

□ Door ondertekening van dit formulier geef ik aan bereid te zijn de VISpas overeenkomstig de factuur van HCOGG 

te betalen via telebankieren of een eigen overschrijvingsformulier. 
 

4. Ontvangstwijze factuur 

□ E-mail 
 

5. Ondertekening 
Plaats Datum   Handtekening (rekeninghouder) 

 
………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………………………… 

* Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

http://www.hcogg.nl/
mailto:hconsgenoegen_groningen@hotmail.com

