SEPA
EENMALIG/DOORLOPENDE MACHTIGING
Ja, ik vind pastorale zorg en maatschappelijk hulp voor prostituees belangrijk en steun het werk van
Stichting De Haven met € _______,____

per maand

per kwartaal

per jaar

eenmalig

Als dank voor uw donatie sturen wij u gratis het boekje ‘Dromen van echte Liefde’ (t.w.v. €5,-), tenzij u daar, om wat
voor reden dan ook, geen prijs op stelt.
Ja, ik ontvang graag de bundel.
Als donateur van Stichting De Haven ontvangt u tweemaal per jaar gratis onze nieuwsbrief Havenpost en eventueel
ook onze digitale nieuwsbrief Havenmail. Dat laatste kan vanzelfsprekend alleen via e-mail.
Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven graag ook per mail
Onze gegevens
Stichting de Haven
Groenewegje 76
2515 LN Den Haag
Nederland
Incassant ID:

___________ (in te vullen door St. De Haven)

Kenmerk machtiging:

___________ (in te vullen door St. De Haven)

Reden betaling eenmalige machtiging:

uw gift

Reden betaling doorlopende machtiging: uw periodieke gift
Uw gegevens
Dhr / mw Voorletter(s): _____________ Achternaam: _____________________________________________
Straat en huisnummer: ____________________________________________ __________________________
Postcode: ___________ _______

Woonplaats: _______________________________________________

Telefoonnummer: _________________________ Email: ____________________________________________
Rekeningnummer (IBAN): ____________________________________________________________________
Ondertekening
Met het ondertekenen van deze machtiging geeft u Stichting De Haven toestemming om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht(en)
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting De Haven.

Datum: _______________________________ Plaats: _____________________________
Handtekening: _____________________________________________________________

Belangrijke informatie over deze machtiging:
•
U machtigt Stichting De Haven om genoemd bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
•
Genoemd bedrag wordt eenmalig of per aangegeven periode steeds op de laatste werkdag van de betreffende maand afgeschreven.
•
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem daarvoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wij ontvangen het ingevulde en ondertekende formulier graag op ons adres Groenewegje 76, 2515 LN Den Haag.
Dank voor uw steun en betrokkenheid!

