
ERCE lidmaatschap 2018 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN LIDMAATSCHAP BIJ ERCE. 

• Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en loopt gelijk aan het 
verenigingsjaar. 

• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
• Zodra het inschrijfformulier is ontvangen, krijg je daarvan een bevestiging. Bij deze 

bevestiging is een invul formulier voor de automatische incasso. 
• Het inschrijfgeld bij ERCE bedraagt € 20,00 (éénmalig) 
• De contributie voor een vol jaar bedraagt: € 42,50 voor junioren (je bent junior als je op 1 

januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar bent) en € 80,00 voor senioren 
• Indien je gedurende het jaar lid wordt betaal je inclusief inschrijfgeld na1 juli  

€ 52,50 (junioren) en € 65,00 (senioren). 
• De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. 
• Na ontvangst van het inschrijfgeld en contributie wordt een ledenpas gemaakt en deze kan 

worden afgehaald op het circuit. 
• Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is NIET mogelijk. 
• Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en moet vóór 1 december van het 

lopende verenigingsjaar bij de Ledenadministratie binnen zijn. Alleen dan wordt het 
 lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar als beëindigd beschouwd. 

• Indien je de statuten en het huishoudelijke reglement van ERCE wilt ontvangen, dan kun je 
deze downloaden van onze site, nadat je je geregistreerd hebt. 

• Meer informatie over ERCE is te vinden op het internet: www.erceracing.nl 
• Het circuit is vanaf  maart tot en met september, zowel op zaterdag en zondag geopend 

van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op woensdag- en donderdagavond is het circuit gedurende het 
seizoen vanaf 18:30uur geopend tot 22:00. Buiten deze periode is het circuit beperkt 
geopend. 

• Er is ook een WhatsApp groep waar je lid van kunt worden indien gewenst. 
------------------------------------------------------------------------- 
Voornaam:.………………………………………………………….. 
Achternaam:………………………………………………………… 
Geboortedatum:…………………………………………………….. 
Adres:………………………………………………………………… 
Postcode + plaats:………………………………………………….. 
Tel. nummer:………………………………………………………... 
E-mail adres:………………………………………………………… 
Lid worden van de WhatsApp……………………………………… 
 
Handtekening:………………………………………………………. 
(indien minderjarig handtekening van ouder of voogd) 
 
datum:………………………………………………………………. 
 
Invullen en opsturen naar: 
Oude Bosche baan 13 5624 AA, Eindhoven  

of mail naar ledenadministratie@erceracing.nl. 



Model machtigingsformulieren voor de (Bedrijven) Euro-incasso

Met bijgaande model machtigingsformulieren kunt u uw binnenlandse en buitenlandse klanten verzoeken een rechtsgeldige 
machtiging te verstrekken voor een eenmalige of doorlopende Euro-incasso of eenmalige of doorlopende Bedrijven Euro-incasso. 

Beschikbaar in meerdere talen
De Rabobank model machtigingsformulieren zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 
Wilt u een machtiging in een andere Europese taal laten tekenen? Kijk voor standaard tekstblokken in andere talen op
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations voor de Euro-incasso en op
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations voor de Bedrijven Euro-incasso. 

Voldoen aan voorschriften
U bent er vrij in om de model machtigingsformulieren te bewerken en te personaliseren, als u maar blijft voldoen aan de Europese 
eisen die gesteld worden aan het formulier. Deze eisen kunt u terugvinden in de Voorschriften van Rabobank. Voldoet u niet aan deze 
eisen, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige machtiging en heeft geïncasseerde 13 maanden het recht om de incasso terug te 
laten boeken (Melding Onterechte Incasso).

Invullen BIC in Nederland niet nodig
In Nederland is afgesproken dat een Nederlandse rekeninghouder alleen zijn IBAN (de standaard voor Europese rekeningnummers) en 
nooit de BIC (Bank Identificatie Code) hoeft in te vullen op een machtiging. Het ontbreken van de BIC kan dan nooit reden zijn voor een 
Melding Onterechte Incasso. Rabobank vult deze automatisch voor u aan als u de incasso-opdrachten heeft ingestuurd.

Een buitenlandse rekeninghouder moet zijn BIC wel invullen op het machtigingsformulier. Anders is de machtiging niet rechtsgeldig en 
loopt u het risico dat de incasso wordt teruggedraaid. Rabobank vult ook bij buitenlandse rekeningnummers de BIC automatisch aan. 
Het invullen van een buitenlands BIC op het machtigingsformulier is voor incassanten bij Rabobank daarom slechts een formaliteit. 

Kijk voor meer informatie over de Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso. 

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..………………   Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens <reden betaling> en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-
tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens <reden betaling> en uw bank om eenmalig een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>. Deze machtiging is alleen bedoeld voor één betaling 
tussen bedrijven. 

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank 
verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging Bedrijven

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens <reden betaling> en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>. Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen 
bedrijven. 

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank 
verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging Bedrijven

S€PA

S€PA

S€PA

S€PA

877970
Doorhalen

877970
Doorhalen

877970
Doorhalen



Model machtigingsformulieren voor de (Bedrijven) Euro-incasso

Met bijgaande model machtigingsformulieren kunt u uw binnenlandse en buitenlandse klanten verzoeken een rechtsgeldige 
machtiging te verstrekken voor een eenmalige of doorlopende Euro-incasso of eenmalige of doorlopende Bedrijven Euro-incasso. 

Beschikbaar in meerdere talen
De Rabobank model machtigingsformulieren zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. 
Wilt u een machtiging in een andere Europese taal laten tekenen? Kijk voor standaard tekstblokken in andere talen op
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=core_sdd_mandate_transalations voor de Euro-incasso en op
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sepa_b2b_dd_mandate_translations voor de Bedrijven Euro-incasso. 

Voldoen aan voorschriften
U bent er vrij in om de model machtigingsformulieren te bewerken en te personaliseren, als u maar blijft voldoen aan de Europese 
eisen die gesteld worden aan het formulier. Deze eisen kunt u terugvinden in de Voorschriften van Rabobank. Voldoet u niet aan deze 
eisen, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige machtiging en heeft geïncasseerde 13 maanden het recht om de incasso terug te 
laten boeken (Melding Onterechte Incasso).

Invullen BIC in Nederland niet nodig
In Nederland is afgesproken dat een Nederlandse rekeninghouder alleen zijn IBAN (de standaard voor Europese rekeningnummers) en 
nooit de BIC (Bank Identificatie Code) hoeft in te vullen op een machtiging. Het ontbreken van de BIC kan dan nooit reden zijn voor een 
Melding Onterechte Incasso. Rabobank vult deze automatisch voor u aan als u de incasso-opdrachten heeft ingestuurd.

Een buitenlandse rekeninghouder moet zijn BIC wel invullen op het machtigingsformulier. Anders is de machtiging niet rechtsgeldig en 
loopt u het risico dat de incasso wordt teruggedraaid. Rabobank vult ook bij buitenlandse rekeningnummers de BIC automatisch aan. 
Het invullen van een buitenlands BIC op het machtigingsformulier is voor incassanten bij Rabobank daarom slechts een formaliteit. 

Kijk voor meer informatie over de Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso. 

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens <reden betaling> en uw bank om eenmalig een bedrag van uw reke-
ning af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-
tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..………………   Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
 en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Deze machtiging is alleen bedoeld voor één betaling tussen bedrijven. 
Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen 
bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..………………   Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Eenmalige machtiging Bedrijven

Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant  :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <naam incassant> om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens <reden betaling> en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <naam incassant>. Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen 
bedrijven. 

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank 
verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..……………… Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging Bedrijven

S€PA

S€PA

S€PA

S€PA

877970
Stempel

877970
Doorhalen

877970
Doorhalen



Naam incassant :  …………………………………………………………………………………………

Adres incassant :  …………………………………………………………………………………………

Postcode incassant :  ……………………  Woonplaats incassant :  …………………………

Land incassant* :  …………………… Incassant ID :  …………………………

Kenmerk machtiging :  …………………………………………………………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen bedrijven. 
Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen 
bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie 
de website van uw bank.

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………

Adres : ……………………………………………………………………………………………………….……………

Postcode :  ………..………………   Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….………………..

Land* : ……………….……………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Iden  :…..……………………………

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Doorlopende machtiging Bedrijven S€PA

877970
Doorhalen

877970
Doorhalen

877970
Doorhalen
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