
Aanmeldformulier voor personen, 2018 

Vul dit formulier online in, print het uit, onderteken het, en stuur het op naar: 
KNAG 
Antwoordnummer 1018 
3500 ZA Utrecht 

Voor aanmelding hebben wij uw handtekening nodig. Het is daarom niet mogelijk dit formulier 
elektronisch aan ons te retourneren. Online inschrijven kan ook, kijk op geografie.nl/knag/lidmaatschap.

Voorletters Achternaam 

Dhr.          Mevr.   Voornaam 

Straat + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Land 1) 

Geboortedatum 

Telefoon vast 

Mobiel 

E-mail thuis

E-mail werk

Meldt zich aan als 2): 

 Lid  Reductielid  Studentlid 

met tijdschrift Geografie        
€ 98,50 

 met Geografie en TESG  
€ 146,50  

met tijdschrift 
Geografie € 74,00

met Geografie en 
TESG € 99,00 

Reden reductie: 

VMBO-docent 

basisschoolleraar 

aio/oio 

gepensioneerd 

baanloos 

met tijdschrift Geografie      
€ 35,- 

met Geografie en 
TESG € 47,50

Jaar aanvang studie 

Instelling 

Studierichting 

Ben je via je studievereniging in
contact gekomen met het KNAG? 
Zo ja, welke?

1) De tarieven gelden voor Nederland. Voor verzending van Geografie naar het buitenland wordt € 19,00 extra 
abonnementskosten in rekening gebracht. Abonnees buiten de EU krijgen een nota.
2) Het lidmaatschap/abonnement gaat in met het verschijnen van het eerstvolgende nummer van Geografie en 
wordt vervolgens ieder kalenderjaar automatisch verlengd tenzij vóór 1 november schriftelijk is opgezegd. 
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SEPA: Doorlopende machtiging 

Incassant: Koninklijk Nederlands Aardijkskundig Genootschap (KNAG), Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht 

Incassant ID: NL35ZZZ405321030000 

IBAN: NL32 INGB 0000 0133 15 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming: 

• aan het KNAG om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schijven.

• aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het
KNAG.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

IBAN 

BIC  

t.n.v. te 

Datum Plaats 

Handtekening 

Het KNAG verstuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven. Ik ontvang graag: 

Nieuwsbrief KNAG & Onderwijs

Nieuwsbrief geografie.nl

Als welkomsgeschenk ontvang ik graag: 

Times Mini Atlas of the World

T-shirt  “I love AK”, maat

heren dames 

(BIC alleen vereist voor buitenlandse banken)
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