
 
Aanmeldformulier 2018 
Mailen of opsturen naar de BBZ: info@debbz.nl - Kuipersdijk 15 - 1601 CL Enkhuizen 

 

Persoonlijke  

Gegevens1 

Naam: 

Naam schip: 

Bedrijfsnaam: 

Waladres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer(s): 

E-mail: 

Website: 

Soort schip: binnenzeilschip/zeezeilschip/motorpassagiersschip 

Afvaarthaven: 

Gewenste nieuwsbrief: binnenzeilvaart/zeezeilvaart/motorpassagiersvaart 

 
Soort lidmaatschap 
 

 aanvinken wat voor u 
van toepassing is 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Mede-)eigenaar/pachter 2                                                

 Omzet <  €27.000 € 467,00 per jaar 

 €  27.000 - €  41.000 € 528,00 per jaar 

 €  41.000 - €  68.000 € 585,00 per jaar 

 €  68.000 - €  95.000 € 661,00 per jaar 

 €  95.000 - €123.000 € 743,00 per jaar 

 €123.000 - €150.000 € 830,00 per jaar 

 €150.000 - €200.000 € 943,00 per jaar 

 Omzet > €200.000 € 1020,00 per jaar 

 Zetschipper kapitein/schipper/stuurman 
(geen eigenaar) 

€ 220,00 per jaar 

 Maat €  70,00 per jaar 

 Donateur (Bedrijf) o Basis   €191,00 per jaar 

o Plus    €492,00 per jaar 

 Begunstigend lid (Particulier) €107,00 per jaar 

Spiegel der Zeilvaart 
 Abonnement Spiegel der Zeilvaart 

BBZ-Leden krijgen 20% korting  
€40,00 per jaar 

 
Incassomachtiging 
SEPA 
 
Incasso vindt jaarlijks plaats. 
Wanneer u liever per maand 
of kwartaal betaalt, kunt u 
dat hieronder aangeven. 
Ik kies voor: 

o incasso per kwartaal 
o incasso per maand 

 

 
Ik machtig hierbij tot wederopzegging de BBZ3 om de contributie voor het 
lidmaatschap van de BBZ af te schrijven4 van onderstaande rekening.  
 
IBAN: 
 
Ten name van: 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
 
Handtekening5: 

                                                           
1 Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen t.b.v. uw lidmaatschap bij de BBZ. U kunt ons privacy beleid terugvinden op onze website: www.debbz.nl 
2 Het contributiebedrag is afhankelijk van de totale omzet ex BTW in 2017 voortgekomen uit het charterbedrijf. De omzetgegevens kunnen getoetst worden. De hoogte         
van de contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld en zal door de BBZ aan de leden kenbaar worden gemaakt. 
3 Incassant ID BBZ: NL37ZZZ406248310000 
4 Deze doorlopende  machtiging blijft tot wederopzegging geldig, u kunt de machtiging tot 1 oktober van elk jaar schriftelijk intrekken.  
Er geldt een wettelijk terugboekrecht van 56 dagen. 
5 Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden m.b.t. het lidmaatschap. Deze zijn opgenomen in de statuten en kunt u vinden op  
onze website: www.debbz.nl 

In te vullen door de BBZ 
 
Lidcode: 


