
    KIES VOOR EEN DOMICILIËRING EN

                               GENIET VAN 10 € CASHBACK

« * » = verplichte velden
« ** » = schrappen wat niet past
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan NUOD Financiën een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te 
debiteren overeenkomstig de opdracht van NUOD Financiën.
U kunt een Europese domiciliëring laten terug betalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek voor terugbetaling moet binnen de 8 weken na de 
datum van debitering.

Gedaan te *                                                                                                        , Datum *                                                                                                               

                Handtekening *:                                                                                                               

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIËRING

Naam en voornaam * (max. 70 karakters):                                                                                              

Adres:                                                                        Nr:                  Bus:            

Postcode:                               Gemeente:                                       

Land *:                                      

Uw bankrekening *:  IBAN:                                                                   BIC :                                             

Niveau *:                    Graad *:                                       Werktijd *: 100% / 80% / 50% /            %  **

Ik wens mijn syndicaal lidgeld te betalen *:   maandelijks / jaarlijks **  

REkENINGhOUDER(S) 

Schuldeiser:  NUOD - Sector Financiën, Hardenvoort 15 - 2060 Antwerpen, België

  Schuldeisersidentificatie:  BE95ZZZ725D000035

Type van betaling: Terugkerend   Mandaat mededeling: Lidgeld

Dit mandaat volledig ingevuld verzenden per post of mail:  
NUOD - Sector Financiën - Hardenvoort 15, 2060 Antwerpen  

@: info@nuod-financien.be - Tel: 03/226.28.01

De door u opgegeven gegevens worden door de NUOD – Sector Financiën verwerkt in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. 
De doeleinden van de verwerking zijn: het beheer van de betalingen per domiciliëring, de archivering van de domiciliëringsmandaten voor bewijskrachtige doeleinden. 
U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt ze indien nodig laten wijzigen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de NUOD – Sector Financiën.

De NUOD heeft een domiciliëringsysteem voor de betaling van de bijdragen. 
Door het onderstaande SEPA mandaat in te vullen maakt u het zichzelf gemakkelijker en bespaart u geld: inderdaad, 
ELk LID DAT kIEST VOOR EEN DOMICILIËRING, STORTEN WIJ EENMALIG EEN CAShBACk VAN 10 € 
(5 € voor de leden die deeltijds werken 50% of minder).

Bovendien, indien u opteert voor een jaarlijkse betaling en deze betaling ten laatste in februari gebeurt geniet u een 
andere cashback van 10 € (5 € voor de leden die deeltijds werken 50% of minder). Deze cashback komt elk jaar terug.

In het totaal kan u dus een terugbetaling ontvangen van 20 € bij uw aansluiting, en 10 € elk jaar.

Dit systeem van domiciliëring kan ons heel wat belangrijke tijd besparen bij het administratieve en boekhoudkundig werk.

Het instappen in het domiciliëringsysteem is uiteraard facultatief, toch als u van de voordelen wilt genieten vul dan 
onderstaand formulier in en verzend het.


