VOORWAARDEN
DONATEURSPLAN

Stichting Dutch Marines (SDM) biedt u een maatwerk donateursplan aan. Met dit plan beogen wij op
structurele wijze geld in te zamelen om onze doelen (zie onze statuten) op krachtige wijze na te
streven. Dit plan bestaat uit de navolgende voorwaarden:
U bepaald zelf bij aanvang de hoogte van uw maandelijkse do
donatie en wijzigen van het maandelijkse
bedrag is altijd mogelijk. Er geldt wel een minimum van € 5,- p/maand.
Het donateurschap is minimaal voor 1 jaar (12 maanden) vanaf datum van uw dagtekening en zal
zonder opzegging (door minimaal 1 maand van tevoren te mailen naar de penningmeester)
penningmeester telkens
stilzwijgend met 1 jaar worden verlengt.
Tussentijds het donateurschap
eurschap opzeggen na het eerste jaar (eveneens door minimaal
inimaal 1 maand van
tevoren te mailen naar de penningmeeste
penningmeester) is mogelijk.
Automatische periodieke incasso vindt plaats in de laatste week van de kalendermaand.
U dient hiervoor
iervoor dient u de bijgevoegde SEPA Machtiging compleet ingevuld en
ondertekend
ndertekend per post te retourneren te retourneren naar:
Penningmeester Stichting Dutch Marines
Kolzinstraat 10
5845 BX Sint Anthonis

Wij danken u, mede namens alle hulpbehoevenden, op voorhand voor uw steun in deze !

Het bestuur van Stichting Dutch Marines

Voor eventuele opzegging of vragen:: het e-mail adres van de penningmeester is penningmeester@stichtingdutchmarines.nl

Incasso machtiging doorlopend particulier
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incassant

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Incassant ID:

Stichting Dutch Marines
Johannes van Zantenplein 1
4041 RJ
Kesteren
NL16ZZZ560387550000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kenmerk van machtiging
Donateursplan Stichting Dutch Marines
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik geef mij hierbij op als donateur van Stichting Dutch Marines, en teken tevens voor akkoord met
vermelde voorwaarden die mij door Stichting Dutch Marines zijn verstrekt. Ik verleen hierbij, tot
wederopzegging, machtiging aan Stichting Dutch Marines vanaf ingangsdatum overeenkomst
maandelijks een bedrag ter hoogte van € ______________ (zelf invullen met een minimum van € 5,-)
af te schrijven van de door mij opgegeven rekening.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u tevens toestemming aan Stichting Dutch
Marines om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Dutch Marines en aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Stichting Dutch Marines. 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debiteur

Naam:______________________________________________________________________
Adres:______________________________________________________________________
Postcode:_______________________________ Plaats: ______________________________
IBAN:__________________________________ BIC*: _______________________________
Email:_________________________________ Tel nr: ______________________________
* Bank Identificatie Code – Niet verplicht in te vullen indien het een Nederlandse bank betreft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor akkoord

Plaats: _________________________________

Datum:____________________________

Naam: _____________________________________________________________________
Handtekening:
_____________________________________________________________________
Na ondertekening opsturen naar: Penningmeester SDM – Kolzinstraat 10 - 5845 BX - Sint Anthonis
Stichting Dutch Marines – KvK 56038755 – www.stichtingdutchmarines.nl

