
Deelname formulier “Magic Ball Bingo” Rugbyclub ’t Gooi

Ondergetekende verklaart hierbij deel te nemen aan de “Magic Ball Bingo” van Rugby Club ’t Gooi in 
Naarden voor de periode van juni 2020 tot juni 2021.
Er zullen 12 trekkingen zijn, de eerste op de laatste donderdag van juni 2020 en de laatste op de laatste 
donderdag van mei 2021.

Door ondertekening van dit formulier gaat deelnemer ermee akkoord dat de deelnamekosten per 
automatische incasso worden geïncasseerd.

Deelnemer wilt als volgt betalen: (aankruisen wat van toepassing is)

Maandelijks in 12 termijnen van €20,- ______
Per half jaar in 2 termijnen van €120,- ______
Per jaar in 1 termijn van €240,- ______

De maandelijkse termijn wordt 1 week voor de trekking van uw rekening afgeschreven, de halfjaarlijkse 
termijn wordt in juni 2020 en december 2020 van uw rekening afgeschreven, de jaartermijn wordt in juni 
2020 van uw rekening afgeschreven.

Hieronder kunt u uw favoriete magic-balnummer invullen. De ballen zullen worden toegewezen zoals 
hieronder beschreven en door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met deze procedure.

U kunt 3 balnummers invullen, indien eerste keuze al vergeven is dan wordt het de tweede keuze, indien 
tweede keuze al vergeven is dan wordt het de derde keuze, indien alle drie de keuzes al vergeven zijn dan 
wordt er een beschikbaar nummer toegewezen.

Balkeuze 1 _____

Balkeuze 2 _____

Balkeuze 3 _____

Bij gewonnen prijs mag mijn naam bij de trekking genoemd worden en op de MBB-site gepubliceerd worden:
JA / NEE

IBAN: _____________________

Datum: ___________

Plaats: _____________

Naam: ___________ Handtekening:   ______________

Emailadres: ____________ Mobiel nummer: ______________

Bedrijfsnaam: ____________

Dit deelnameformulier graag afdrukken, volledig invullen en ondertekenen, dan scannen en sturen per email 
aan penningmeester@rugbyclub-gooi.nl
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