
   

 

Muziekvereniging Amicitia   Incassant-id:NL31ZZZ400741740000 
    Tilligte 
 
    Kenmerk machtiging:  het laatste nummerblok van uw IBAN 
    Reden betaling:   Jaarlijkse donatie 

     
Het bedrag wordt begin juni jaarlijks van uw bankrekening afgeschreven. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging Amicitia om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake een 
jaarlijkse donatie. 
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. 
 
 

Naam   :……………………………………………………………………………………… 

Adres   :……………………………………………………………………………………… 

IBAN (bankrekeningnr.) :……………………………………………………………………………………… 

Jaarlijkse donatie : jaarlijkse bijdrage svp. aangeven      □ € 5,-     □ € 7,-    □ anders € …… 

Plaats en datum :……………………………………………………………………………………… 

Handtekening  :……………………………………………………………………………………… 

 

Indien u de machtiging wilt stoppen of wijzigen neem dan svp eerst contact op met de penningmeester. 

Het contactadres kunt u vinden op de website www.amicitiatilligte.nl 
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