
Ik wens mijn bijdrage te betalen:       O Via overschrijving O Via domiciliëring

Datum: Handtekening

Naam + voornaam:

O Man  O Vrouw  |  O Gehuwd  O Ongehuwd  O Samenwonend  O Gescheiden  O Weduw(e)(naar)

Straat:

Postcode:  Woonplaats:  

Geboortedatum: Rijksregisternummer:
zie achterzijde identiteitskaart

Bankrekeningnummer: Telefoon/GSM (werk):

E-mailadres (werk): @

Reeds lid bij ACV of ACV PULS? Indien mogelijk lidnummer:

Komt over van andere vakbond?  O Ja, welke O Nee

A a n s l u i t i n g s f o r m u l i e r

/

/ / . . - .

- -

/ /

B E

Je persoonsgegevens worden door ACV PULS in een bestand opgenomen, zodat wij je als lid van onze syndicale organisatie kunnen registreren, 
vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992 heb je recht op inzage en correctie van de door ACV PULS bewaarde informatie.

V.U. Elke Maes 
Sudermanstraat 5 
2000 Antwerpen

/ /

Werkgever

Ik werk:  O Voltijds O Deeltijds: ____ % Ik ben: O Arbeider O Bediende O Kader

Datum eerste werkdag:

Ik ga ermee akkoord dat onderstaande aangekruiste communicatiemiddelen mogen gebruikt worden om mij te 
contacteren en/of persoonlijke informatie te verschaffen

E-mail GSM   GSM-nummer (privé): 

E-mailadres (privé): @

Ik geef ACV de toestemming om in het kader van dienstverlening aan mijzelf mijn persoonlijke gegevens op de 
kruispuntbank sociale zekerheid te raadplegen. Ik kan deze toestemming ten allen tijde intrekken.

O Akkoord O Niet Akkoord

0 4 /

Sluit je online aan door onderstaande 
QR code in te scannen

Vul onderstaande formulier in en bezorg 
het aan jouw ACV PULS vertegenwoordiger

of

RSZ-stamnummer

010 829370115

Paritair  comité

310ING

Locatie * (schrappen wat niet past)

Zone CENTRUM
Zone WEST
Zone OOST

010 829370104
010 829370112

*



 
 
www.acv-online.be 
Schuldeisersidentificatie: 
BE81ZZZ0001498649 

Europese domiciliëringsaanvraag  
 

 

Lidnummer:   

 
INSZ :   

 
 

De door het lid meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt door het ACV als verantwoordelijke voor de verwerking. De 
doeleinden van de verwerking zijn: beheer van betalingen via domiciliëring, archivering van domiciliëringsmandaten voor 
bewijsredenen. De hierboven vermelde gegevens van het lid kunnen worden meegedeeld aan met het ACV verbonden 
ondernemingen en derden, die werken en/of verkopen in naam en voor rekening van het ACV, voor dezelfde doeleinden. U hebt 
toegang tot uw persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien nodig. Neem hiervoor contact op met het ACV. 

 
 

Voornaam: Naam:  

      
Straat:   Nr:   Bus:   

   
Postcode:   Plaats:   

  
Land:     

  
  

 
Rekeningnummer - IBAN:   

 
SWIFT - BIC:      Type betaling:   

   Terugkerende invordering (standaard)   Eenmalige invordering  
  

3  Vul datum in en onderteken de aanvraag 

Door het ondertekenen van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan het ACV een opdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw 
rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van het ACV. U kunt een Europese domiciliëring 
laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet 
binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bij 
uw bank kunt u informatie inwinnen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat. 
 
Datum:  DDMMJJ   Handtekening:  

  

 

 
 
 
 
 
 

 

1  Vul de gegevens aan. 

2  Vul de financiële gegevens aan 

4  Verstuur dit formulier naar de bijdragendienst van uw ACV verbond 




