Betaalwijze

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de schenker

Gegevens schenker
Naam
Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens betaling
In totaal geef ik per kalenderjaar een bedrag van €
Mijn betaling gaat in per
Ik voldoe mijn bijdrage graag in de volgende termijnen
per maand		

per kwartaal		

per half jaar		

per jaar

anders, namelijk
Mijn bijdrage is bedoeld als

contributie 		

donatie

Betaalwijze
Ik voldoe mijn bijdrage graag op de volgende wijze:
automatische incasso*		

ik geef mijn bank zelf opdracht		

stuur mij een acceptgiro eens

per maand 			

per kwartaal 				

per half jaar

per jaar

Ik ontvang de acceptgiro graag in de maand(en)

*Ondertekening machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nederlands Bijbelgenootschap 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 overeenkomstig de opdracht van het Nederlands
Bijbelgenootschap. 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. Het incassant-ID van het NBG is NL34NBG34049013000

IBAN N L
Plaats 										Datum
Handtekening schenker

Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie bijbelgenootschap.nl/privacy of
vraag de privacyverklaring aan via tel. 023 – 514 61 46.
Postbus 620

023 514 61 46

KvK: 34049013

2003 RP Haarlem

info@bijbelgenootschap.nl

BTW: NL 0036.09.406.B01

bijbelgenootschap.nl

NL74 SNSB 0266 3808 08

Lid van de United Bible Societies

Betaalwijze

Periodieke gift in geld

Exemplaar voor de ontvanger

Gegevens schenker
Naam
Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens betaling
In totaal geef ik per kalenderjaar een bedrag van €
Mijn betaling gaat in per
Ik voldoe mijn bijdrage graag in de volgende termijnen
per maand		

per kwartaal		

per half jaar		

per jaar

anders, namelijk
Mijn bijdrage is bedoeld als

contributie 		

donatie

Betaalwijze
Ik voldoe mijn bijdrage graag op de volgende wijze:
automatische incasso*		

ik geef mijn bank zelf opdracht		

stuur mij een acceptgiro eens

per maand 			

per kwartaal 				

per half jaar

per jaar

Ik ontvang de acceptgiro graag in de maand(en)

*Ondertekening machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nederlands Bijbelgenootschap 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 overeenkomstig de opdracht van het Nederlands
Bijbelgenootschap. 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. Het incassant-ID van het NBG is NL34NBG34049013000

IBAN N L
Plaats 										Datum
Handtekening schenker

Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie bijbelgenootschap.nl/privacy of
vraag de privacyverklaring aan via tel. 023 – 514 61 46.
Postbus 620

023 514 61 46

KvK: 34049013

2003 RP Haarlem

info@bijbelgenootschap.nl

BTW: NL 0036.09.406.B01

bijbelgenootschap.nl

NL74 SNSB 0266 3808 08

Lid van de United Bible Societies

