
Debietorder datum:  1ste           15de         26ste

Naam van rekeninghouer:      

Bank:       Taknaam:         Takkode: 

Rekeningnommer:  

Tipe rekening:   Tjek           Spaar              Transmissie

Soort lidmaatskap:   Standaardlid              Meewerkende lid

Frekwensie van betaling:  Jaarliks  (R1150)   Maandeliks* (R105) 

Ek, die ondergetekende, bevestig dat ek die doelstelling, missie en waardes van die ATKV onderskryf en dat ek my aan die korporatiewe 
beheerstruktuur van die maatskappy onderwerp, dat ek die klousule oor die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting* gelees het, en my 
ledegeld tydig sal betaal.

Die ATKV en/of sy strategiese vennote mag met my kommunikeer via e-pos, SMS, pos of ’n telefoonoproep.

GETEKEN TE (PLEK):                      DATUM: 

Met die ondertekening van hierdie dokument stem ek in dat die ATKV en/of sy strategiese vennote met my mag kommunikeer via e-pos, SMS, pos of 
’n telefoonoproep.

Handtekening 

TITEL:      VOORLETTERS:      VAN:                           

DOOPNAAM: 

ID-NOMMER:                                  PASPOORT:

BEVOLKINGSGROEP (BENODIG VIR STATISTIEKE): SWART            BRUIN           WIT            INDIËR  

HOOFLIDBESONDERHEDE:

E-POS:               

TEL. (H):       POSADRES: 

TEL. (W):                 

SEL:         POSKODE:      

 
BY WIE HET U VAN DIE ATKV GEHOOR? (INDIEN DIT ’N ATKV-LID IS, VERSKAF ASB. DIE LIDNOMMER):

Aansoek om ATKV-lidmaatskap

DEBIETORDEROPDRAG
Ek, die ondergetekende, magtig die ATKV om die toepaslike bedrag aan te vra en versoek en magtig die ondervermelde bank om my rekening soos 
hierna beskryf ten gunste van die ATKV met die toepaslike bedrag te debiteer. Alle sodanige onttrekkings deur die ATKV kan geag word as persoonlik 
deur my onderteken. Ek stem in om enige bankkoste verbonde aan hierdie debietorderopdrag te betaal. Ledegeld word van tyd tot tyd aangepas. 
Die aanpassing word vir kennisname in die Taalgenoot en op die webtuiste gepubliseer. Neem kennis dat daar ’n wagtydperk van ses maande is 
voordat u korting by oorde kan ontvang. Indien u die jaarlikse fooi betaal, kwalifiseer u dadelik vir korting by die ATKV-oorde. 

Indien jy nie van die outomatiese stuuraksie gebruik maak nie, kan jy die aansoekvorm faks 
na 011 919 0205, of e-pos na ledesake@atkv.org.za.

*Maandelikse betalings geskied per debietorder.

BEPALINGS EN VOORWAARDES GELD.

*Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, wetnommer 4 van 2013
l Deur die ondertekening van die vorm bevestig ek dat ek kennis geneem het van die ATKV se Artikel 18-kennisgewing op die ATKV-webwerf en 
instem dat my persoonlike inligting ingesamel kan word; en/of l Deur die ondertekening van die vorm bevestig ek dat ek instem dat die ATKV nie aan 
die verpligtinge neergelê in artikel 18 (1) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting hoef te voldoen nie; en/of l Deur die ondertekening 
van die vorm bevestig ek dat die ATKV my “spesiale” persoonlike inligting soos verwys na in Artikel 26 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike 
Inligting kan insamel. 

https://atkv.org.za/ons-storie/meer-oor-die-atkv/
mailto:ledesake@atkv.org.za
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