
*verplicht 1 van 2 

Opzeggingsformulier der A.S.Z.V. Orionis 
Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis 
 
Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit formulier volledig ingevuld op te sturen naar 
Secretaris der A.S.Z.V. Orionis, Science Park 306, 1098 XH Amsterdam, gescand/ingevuld te mailen 
naar secretaris@orionis.nl of af te leveren op de bestuurskamer (Science Park 306, kamer 1, 1098 
XH Amsterdam). 
 
N.B. Je opzegging dient uiterlijk vóór 1 juni binnen te zijn bij de secretaris. Anders gaat je opzegging pas 
aan het einde van het volgende boekjaar in (Huishoudelijk Reglement, artikel 4, lid 3). 
 
Na ontvangst van dit formulier bij de secretaris ontvang je een bevestiging van jouw uitschrijving. 
 

 
Na opzegging 
Maak een keuze uit de volgende opties*: 
 

 Ik wil geen contact onderhouden en geen informatie meer ontvangen van A.S.Z.V. Orionis.  
   Ik wil me aanmelden als reünist der A.S.Z.V. Orionis en informatie ontvangen voor reünisten van 

A.S.Z.V. Orionis. Als reünist word je uitgenodigd voor de jaarlijkse reünistenborrel. 
 Ik wil me aanmelden als lid van de reünistenvereniging Sirius en een bijdrage betalen van(af) €30,- 

per jaar. Als lid van R.V. Sirius word je uitgenodigd voor reünistenborrels en -activiteiten en kan je jaarlijks mee op 1 Orionis activiteit. 
 
Zie voor het machtigingsformulier de volgende pagina. 
 
Ondertekening 
Hierbij schrijf ik me uit bij de Amsterdamse Studentenzeilvereniging Orionis. 
  

Naam*: 

Adres*: 

Postcode + woonplaats*: 

E-mail*: 

Telefoon*: 

Lid geweest bij Orionis van (jaar)*: tot (jaar)*: 

Reden van uitschrijving*: 

Datum*: Plaats*: Handtekening*: 



*verplicht 2 van 2 

Alleen invullen als je je hebt aangemeld als Sirius lid 
 
Doorlopende SEPA-machtiging 
Reünistenvereniging Sirius der A.S.Z.V. Orionis 
 
A.S.Z.V. Orionis 
Science Park 306 (bestuurskamer 1) 
1098 XH Amsterdam Nederland 
 
Incassant ID: NL77ZZZ405349290000 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

• A.S.Z.V. Orionis om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
A.S.Z.V. Orionis. 

• A.S.Z.V. Orionis om de jaarlijkse bijdrage gedurende het lidmaatschap van Sirius af te schrijven. 
• A.S.Z.V. Orionis om deelnemersgeld af te schrijven na ondertekening van een deelnameformulier. 

 
Mocht u het niet eens zijn met de 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. Gelieve de 
penningmeester der A.S.Z.V. Orionis schriftelijk op de hoogte te stellen met de reden van terugboeken 
(penningmeester@orionis.nl). 

 
Ondertekening 
Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden op de SEPA-machtiging, de statuten en het Huishoudelijk 
Reglement der A.S.Z.V. Orionis, welke ter inzage liggen bij de secretaris. 

 
Voorwaarden: Bij het tekenen van de SEPA-machtiging verplicht een lid zich tot betaling van de jaarlijkse contributie en/of bijdrage en daarnaast 
verplicht een lid zich tot deelname en betaling van een evenement, wanneer een deelnameformulier is ondertekend. Op de doorlopende SEPA-
machtiging zijn de algemene voorwaarden incasso van toepassing zoals deze zijn vastgesteld in de SEPA incasso-overeenkomst tussen incassant 
en de ABN AMRO in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Equens SE. Restitutie van contributie en/of bijdrage is alleen mogelijk 
indien het lid het lidmaatschap uiterlijk vóór 1 juni vóór het einde van het boekjaar opzegt bij de secretaris. Wanneer de uitschrijving door de 
secretaris ontvangen en verwerkt is, zal de SEPA-machtiging ongeldig worden. 

Naam*: 

Adres*: 

Postcode + woonplaats*: 

Land*: 

IBAN (International Bank Account Number)*: 

Kenmerk machtiging (voornaam+achternaam+geboortedatum)*: 

Jaarlijkse bijdrage R.V. Sirius (vanaf € 30,-)*: 

Datum*: Plaats*: Handtekening*: 


