Een warm hart voor een
veilig thuis

Ja, ik word Vriend van Droom Je Thuis.
Voorl. en Achternaam…………………………………….…………..
Adres: ……………………………………………………...……………….

☐ Ja, ik wil uw periodieke digitale nieuwsbrief
ontvangen op bovenstaand e-mailadres.
Stuur dit volledig ingevulde SEPA “machtigingdonateur" formulier in een gefrankeerde
envelop naar het onderstaande (post)adres:

Postcode: ………….. Plaats:…………………………………………..
Land:………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: ………………………………………...................
E-mail: …………………………………………………………………….

Bedrag (aankruisen wat van toepassing is)
Hierbij machtig ik Stichting Droom Je Thuis te
incasseren van onderstaand rekeningnummer

☐€15,- ☐€25,- ☐€50,☐Ander bedrag, namelijk €…………………
☐Doorlopend (1x per jaar) ☐ Eenmalig
Incassant ID : NL58ZZZ566011740000
Kenmerk machtiging: Wordt door ons ingevuld en aan
u bekend gemaakt ……………………………………………..

WORD VRIEND VAN

DROOM JE THUIS

IBAN:

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

Handtekening: …………………………………………….

Vrienden van
“Stichting Droom Je Thuis”
Warmoesland 3
2635 LB Den Hoorn

“Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Droom Je Thuis om éénmalige/doorlopend (z.o.z.
welke keuze is aangekruist) incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Droom Je Thuis
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”
U kunt uw bank ook voor het moment van afschrijving verzoeken om
een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is
afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13
maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om
dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Opzeggen van een automatische incasso kan eenvoudig door het sturen
van e-mail of brief naar Stichting Droom Je Thuis. Binnen 30 dagen na
ontvangst, sturen wij u een bevestiging en wordt de automatische
incasso stopgezet. Vermeld in uw opzegging uw volledige naam, uw
adres, het incassobedrag en het kenmerk van de machtiging.

