BeneFits ServicePas

Doorlopende machtiging
BeneFits B.V.
Postbus 549
6180 AA Elsloo Lb, Nederland

Incassant ID:
NL98ZZZ581034300000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BeneFits doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van BeneFits. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het kenmerk
van de machtiging is gelijk aan uw lidnummer. Dit lidnummer vindt u op uw ledenpas. Datum van incasso vindt u terug in de
begeleidende brief bij uw lidmaatschap.

Naam Rekeninghouder:

Rekeningnummer (IBAN):							

Plaats en Datum:

Handtekening Rekeninghouder:

Bank Identificatie (BIC)*:

Lidmaatschapsnummer: (vult BeneFits in)

Dit formulier kunt u opsturen naar:
BeneFits, Postbus 549,
6180 AA Elsloo

Met de Servicepas van BeneFits van de Gemeente
Meerssen krijgt u korting op allerlei producten
en diensten. Ruim 250 bedrijven in Limburg geven
kortingen en andere service.

Aanmeldformulier voor
Servicepas gemeente Meerssen

De diensten aan huis waarop u korting krijgt zijn o.a. hulp in het huishouden, ramen-

tot betaling, retourneert kunt u gebruikmaken van onze diensten. Na verwerking van

wassers, kappers en pedicures aan huis, klus- en tuinbedrijven, boodschappendienst,
hulpmiddelen.
De lokale ondernemers waar u op vertoon van uw ledenpas korting krijgt zijn:
bakker, slager, bloemist, het zwembad, de sportschool etc. Ook is er een webshop waar
u korting krijgt op pretparktickets, hotelovernachtingen en diverse andere Limburgse,
maar ook nationale uitjes. Verder kunt u via de Servicepas van BeneFits aansluiten
bij een collectieve ziektekostenverzekering van CZ. Leden krijgen 5% korting op de
basisverzekering en de aanvullende verzekering.
Servicepas van BeneFits voor inwoners van de gemeente Meerssen
Diverse lokale ondernemers van de gemeente Meerssen geven korting op hun
producten en diensten. Daarnaast biedt BeneFits allerlei diensten om zelfstandig te
blijven wonen en leven. Om te zorgen dat dit lukt wil de gemeente u daar graag bij
helpen. De ledenpas van BeneFits geeft korting op diensten aan huis die u kunnen
helpen om langer zelfredzaam te zijn.
Voor wie
Iedereen kan de Servicepas van BeneFits ontvangen. Speciaal voor oudere mensen of

Hierbij meld ik mij aan als lid van BeneFits. Wanneer u dit formulier, met de machtiging
uw aanmelding ontvangt u van ons een ledenpas. Het lidmaatschap van €19,50 per jaar
wordt automatisch verlengd tegen het jaarlijks vast te stellen tarief, tenzij dit wordt
opgezegd. Opzegging dient te gebeuren door minstens een maand voor het einde van
de geldigheidsdatum, uw ledenpas retour te sturen.
Interessante korting voor CZ verzekerden
Wanneer u nu lid wordt van BeneFits, dan mogen wij u in samenwerking met CZ een
interessante korting geven van 5% op uw ziektekostenpremie (basis- en aanvullende
verzekering). Let op want dit geldt niet voor reeds collectief verzekerden of CZdirect verzekerden (Dit is een Internetverzekering). Indien u CZ verzekerd bent,
en u wilt deelnemen aan het collectief en de korting van 5% op uw premie ontvangen,
vul dan het relatienummer van u en uw eventuele gezinsleden in en wij geven dit voor
u door aan CZ. U ontvangt zo spoedig mogelijk een nieuwe polis van CZ waarop het
kortingsbedrag is verrekend. U hoeft zelf geen contact op te nemen met CZ.
Achternaam + voorletters 		

❏ Man ❏ Vrouw

Geboortedatum

CZ relatienummer

Naam andere inwonenden		

❏ Man ❏ Vrouw

Geboortedatum

CZ relatienummer

Naam andere inwonenden 		

❏ Man ❏ Vrouw

Geboortedatum

CZ relatienummer

Naam andere inwonenden		

❏ Man ❏ Vrouw

Geboortedatum

CZ relatienummer

Postcode

Woonplaats

hulpbehoevende mensen of mantelzorgers is er een uitgebreid aanbod op het vlak van
welzijn en zorg. Minima of ander mensen die een uitkering ontvangen kunnen zo een
extra steuntje in de rug krijgen. Echter voor alle inwoners van de gemeente Meerssen
is deze pas geschikt en interessant vanwege het lokale karakter. Het lidmaatschap is in
een mum van tijd terug verdiend.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit formulier. De pas kost € 19,50 per gezin per jaar.

Straat en huisnummer				

De ledenpas krijgt u met alle informatie toegestuurd. Daarbij zit ook een overzicht van
aangesloten bedrijven. Het lidmaatschapsgeld verdient u in de meeste gevallen al
binnen een maand terug. Wilt u zich liever digitaal aanmelden of meer informatie

Telefoonnummer 			

E-mail adres

opzoeken over kortingspartners of andere zaken? Kijk dan op www.bene-fits.nl.
Sla om en vul ook de achterkant van dit formulier in!

