
M/V*
Huisnr.

Plaats Land

Uw gegevens: 
Naam 
Adres 
Postcode 
IBAN 
Telefoonnr. 
Emailadres

Het VOLVO 240-260 REGISTER is een vereniging die open staat voor iedere bezitter of 
liefhebber van de VOLVO uit de 240/260 serie van elk bouwjaar.
De doelstelling van het VOLVO 240-260 REGISTER is het in stand houden van de VOLVO 
240/260. Het register bevordert de interesse, het gebruik en het rijplezier in deze automobielen 
en organiseert daarom:  Toerritten door het hele land, Sleuteldagen, Las- en Restauratiecursus, 
Technische ondersteuning, Technische documentatie en brochures, ons verenigingsblad 
VOLVOLOGISCH, onze VOLVO- winkel Butiken, onze Website en Facebookpagina, Taxaties, 
en korting bij diverse VOLVO-specialisten.

Uiteraard leert u vele andere VOLVO 240/260 liefhebbers kennen waarmee u uw kennis en 
enthousiasme kunt delen!

U betaalt eenmalig € 25.- inschrijfgeld. De contributie bedraagt € 49,50 per kalenderjaar. 
Gelieve per automatische incasso te betalen. U ontvangt dan € 5.- korting en betaalt € 44,50 per jaar. Indien u 
een buitenlandse bankrekening heeft, betaald u € 49,50. 
Als uw lidmaatschap gedurende het jaar ingaat, wordt de contributie aangepast afhankelijk van de maand van 
toetreding.

Inschrijfformulier 

Lid van de VOLVO 240-260 REGISTER
Postbus 23
6245 ZG Eijsden
Secretariaat: Peter Kisters
secretariaat@volvo240-260register.nl 
ledenadministratie@volvo240-260register.nl  
Ledenadministratie: Ingrid Wullems 
Tel: 06-50253753
www.volvo240-260register.nl

per 1 mei  €33,01 €16,52 
per 1 juni  €28,89 €61,90 

 per 1 juli €24,76 €57,77 
per 1 januari  €49,50 
per 1 februari €45,38 
per 1 maart     €41,25 
per 1 april      €37,18 per 1 augustus €20,64 

  
pe r 1 september
per 1 oktober t/m dec. 2019     
per 1 november t/m dec. 2019 
per 1 december t/m dec. 2019   

*) doorhalen wat niet van toepassing is  *)kruis aan wat van toepassing is 

VOLVO 240-260 REGISTER  KvK Rotterdam nr. 23090147  IBAN: NL10INGB0008276656  BIC: INGBNL2A 

20
18

 v
er

si
e 

2

Kruis aan per wanneer u uw lidmaatschap wilt laten ingaan

     Ja, ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het VOLVO 240-260 
REGISTER te Eijsden, om van zijn/haar* bank- of girorekening bedragen af te schrijven t.b.v. de jaarlijkse 
contributie en de eenmalige lidmaatschap inschrijfkosten. De automatische incasso gaat per direct in.

Handtekening: Datum:

Stuur de volledig ingevulde en ondertekende formulieren per email naar: 
ledenadministratie@volvo240-260register.nl of per post naar VOLVO 240-260 REGISTER, t.a.v. 
ledenadministratie, Korenbloemstraat 4,  3202BN Spijkenisse.
Wanneer het inschrijfgeld en verschuldigde contibutie is ontvangen, is uw inschrijving een feit en 
ontvangt u het lidmaatschapspasje. We hopen u als nieuw lid te mogen begroeten.
Met vriendelijke VOLVO groeten, Ingrid Wullems - ledenadministratie

BIC
Mobiel

€53,65 

(Gelieve in blokletters in te voeren!!!)

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u het Volvo 240-260 register toestemming uw gegevens te beheren.

Ja, ondergetekende verleent hierbij toestemming zijn persoonlijke gegevens te beheren.

Bent u het oneens met de afschrijving, dan heeft u een maand de tijd om uw bank het te laten terug boeken.




