VSOA ONDERWIJS
Boudewijnlaan 20-21
1000 BRUSSEL
TEL. 02/529.81.30
FAX 02/529.81.39
info@vsoa-onderwijs.be

AANSLUITINGSFORMULIER
Aangebracht door: ……………………………………… lidnummer: ……………

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

Voornaam:…………………..……......……………………...

Geboortedatum: …………………..........……..…………….

Rijksregisternummer: …………….....……………..……….

Geboorteplaats: ……………………..........………………….

Stamboeknummer:……………….....……………………....

Straat: …………………..........………..……………………..

Huisnummer: ………...………… Bus:…….………………

Postcode: …..………..........…………….

Gemeente: …………………..……....…………………………………………..

Tel thuis:……………….....………… GSM: ………….....……………..………..

Tel werk:…………..……………………

E-mail: …………………………….…..........……………………….………………………………………...........……................
Gewenste aansluitingsdatum: 01/…./20…….
Naam vorige vakbond: O ACLVB O ACOD O COC O COV Daar aangesloten van: ..../..../20.... tot en met ..../..../20....
School:

Naam: ……………………………………………………………………………………….......................
Adres: ……………………………………………………………………………………….........................
Postcode: ……………. Gemeente: ……………………………………………………………………..

Diploma: ……………………………………………………………………………………………………………………
Ambt in het onderwijs: …………………………………………………………………………..................................
Onderwijsnet:

O Gemeenschapsonderwijs
O Provinciaal onderwijs

O Gesubsidieerd vrij onderwijs
O Hoger onderwijs

Statutaire toestand: O Werkzoekende
O Tijdelijke
O Tijdelijke doorlopende duur O Vast benoemd

O Gemeentelijk onderwijs

O Op rust gesteld
O Student

O Contractueel
O Ter beschikking gesteld

Ondergetekende sluit aan bij het VSOA Groep Onderwijs en kiest voor volgende betalingswijze:
Europese domiciliëring (Gelieve op deze ommezijde het SEPA-mandaat in te vullen en te ondertekenen.):
O € 13,95 maandelijks als actieve O € 3,95 als gepensioneerde
O € 3,95 als student
Overschrijving (Na aansluiting krijgt u een uitnodiging tot betaling. U stort zelf jaarlijks het gepaste bedrag.):
O € 167,40 jaarlijks als actieve
O € 47,40 als gepensioneerde
O € 47,40 als student
Deze bedragen liggen vast per 1 januari 2013 en kunnen in de loop van de jaren aangepast worden. Aanpassingen worden altijd eerst via het ledenblad Argument
en via de Nieuwsbrief meegedeeld. De bijdragen staan ook vermeld op onze website www.vsoa-onderwijs.be.

Via het ledenblad Argument en de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief brengen wij interessante info over actuele onderwijsitems en
houden wij u op de hoogte van de lopende onderhandelingen en de nieuwe regelgeving. Via de brochure Ledenvoordelen geven wij
u de mogelijkheid om te genieten van tal van exclusieve en financieel interessante voordelen.
O Ik wil Argument ontvangen in mijn brievenbus.

O Ik wil de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief ontvangen in mijn mailbox.
O Ik wil de brochure Ledenvoordelen ontvangen in mijn welkompakket.
Datum (dag/maand/jaar)

Handtekening

…………………………

…………………………………………….

Boudewijnlaan 20-21
1000 BRUSSEL
TEL. 02/529.81.30
FAX 02/529.81.39
info@vsoa-onderwijs.be

MANDAAT SEPA - EUROPESE DOMICILIERING - CORE
MANDAATREFERTE *
VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming (A) aan VSOA-Onderwijs id: BE18ZZZ008D000000263 een opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming
met de opdracht van VSOA-Onderwijs id: BE18ZZZ008D000000263.
Indien u niet akkoord gaat met afgehouden bedragen, kunt een Europese domiciliëring steeds laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens
de voorwaarden die in uw overeenkomst met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de
datum waarop het bedrag van uw rekening werd gedebiteerd.

Ondergetekende,
Naam en voornaam van de klant
Straat en nummer
Postcode en gemeente
Land
IBAN-rekeningnummer
BIC-code
Nummer van het onderliggende contract *

Datum (dag/maand/jaar)

Plaats

*Door ons in te vullen.

Handtekening klant

