MACHTIGINGSFORMULIER
Naam incassant:
Adres incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

Stichting Bachi Amaa
Koninginnelaan 23, 7315 BK, Apeldoorn, Nederland
NL59ZZZ141046960000
Een bijdrage

Ik wil graag het volgende doneren:
o € 7, per maand, dit dekt de kleding van 1 kind
o € 15, per maand, dit dekt het onderwijs van 1 kind
o € 25, per maand, dit dekt het onderdak van 1 kind
o € 50, per maand, dit dekt het eten op tafel van 1 kind
o € 135, per maand, dit dekt ALLE kosten van 1 kind*
o € ..... per maand, geen bijdrage is te klein of te groot. Laat je niet limiteren door bovenstaande opties.
* Wij informeren jou graag wie jij ondersteunt en houden je op de hoogte van de ontwikkelingen van deze jongedame
of jongeman.
Nu mag je beslissen hoe lang je ons wilt ondersteunen:
o Totdat ik Bachi Amaa vraag te stoppen
o Check volgend jaar januari even bij me of ik wil doorgaan of niet
Mogen we jouw adres (of die van diegene die jij jouw donatie als cadeau geeft) gebruiken om jou/je
vriend/vriendin/familielid of iemand anders een kaart te sturen?
o Ja, de kaart is voor mij dus je mag onderstaand adres gebruiken
o Ja, ik geef deze donatie als cadeau aan iemand om wie ik geef. Je mag de kaart sturen naar:
● Naam:
● Adres:
o Nee
Wil jij onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Geen zorgen wij zijn geen stalkers en e-mailen je alleen als we echt iets
te delen hebben.
o Ja, mijn e-mailadres is:
o Nee
Ok, we zijn er bijna. Nog een paar laatste gegevens:
1. Naam:
2. Adres:
3. Land:
4. Rekeningnummer incl. IBAN:
5. Bank identificatie (BIC)*:
6. Plaats:
7. Datum:
* Alleen noodzakelijk bij een internationale machtiging

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om
bovengenoemd bedrag van uw rekening af te schrijven wegens een donatie overeenkomstig de opdracht van
Stichting Bachi Amaa.
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.
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