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Stichting Vriendenkring Nederland

suriname nicaragua india
maakt de allerarmsten zelf hoofdpersoon

Stichting Vriendenkring Nederland
India | Udayan Care 
correspondentie
www.vriendenkringnederland.nl
info@vriendenkringnederland.nl 
postbus 4884, 4803 EW Breda
076 56 00 136
bank | NL16 INGB 0004 2636 58
KvK | 41103271
RSIN/ANBI | 009067450

SEPA machtiging | Vriendenkring NL fonds Udayan Care

eenmalig

Onze gegevens
Naam  Stichting Vriendenkring Nederland | Udayan Care 
Incassant ID  NL19 ZZZ411032710000
Adres Postbus 4884 | 4803 EW Breda | Nederland

naam

adres

postcode & woonplaats
 
e-mail adres (niet verplicht)

IBAN rekening nummer

iedere maand ieder kwartaal

ieder half jaar ieder jaar

handtekening plaats datum

het bedrag dat u wilt doneren

de frequentie dat u wilt doneren

uw donatie loopt tot wederopzegging. Dit kan eenvoudig via een bericht aan ons met u naam en adres. Gebruik 
hiervoor onze contact gegevens rechtsboven. Kiest u voor een eenmalige machtiging dan stopt deze na één keer.

Machtigen: een effectieve manier om te doneren!

Als u het niet eens bent met een afschrijving die wij doen dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u definitief uw machtiging intrekken? 
Dat kan eenvoudig via een bericht aan ons met u naam en adres. Gebruik hiervoor onze contact gegevens rechtsboven.  

Uw gegevens

wilt u automatisch doneren?
Dit is een belangrijke vraag die u zelf moet beantwoorden. Uiteraard kunt u ook op andere wijze uw donatie 
overmaken en tot 2019 is het mogelijk via de acceptgiro kaart. Machtigen is echter voor onze stichting een 
efficiënte manier om uw donatie zo maximaal mogelijk voor het goede doel in te zetten. Voor u is het een  
effectieve manier om zeker te zijn dat u, uw goede doel steunt. Samen zijn we zo voorbereid op weg naar 
2019 als de acceptgiro verdwijnt.  

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken en onze Stichting machtigen voor het afschrijven volgens onder-
staande gegevens vul dan onderstaande stappen in.
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stuur uw ingevulde en ondertekende formulier voldoende gefrankeerd naar postbus 4884, 4803 EW  BREDA

Ondertekening

Versturen


