Ik word Vriend van Het Groen
Gasthuis
Aanmelding
Wat fijn dat u Vriend wilt worden! U kunt bijdragen door een terugkerende of eenmalige donatie te doen. Dat
kunt u hieronder aangeven. Wij houden u periodiek op de hoogte van de doelen en projecten waaraan uw
vriendschapsgeld wordt besteed. Het ingevulde document kunt u opslaan en aan ons terugmailen op
vriendenstichting@hetgroengasthuis.nl

Maak hier uw keuze
Ik wil Vriend worden en doe een jaarlijkse donatie à
Ik doe een eenmalige gift à

€

€

Anders. Graag bespreek ik met u de mogelijkheden

Persoonsgegevens *
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:

Maak hier uw keuze
Ik maak mijn eenmalige donatie zelf over à

€

(geef het gewenste bedrag aan) op

bankrekeningnummer NL67 RABO 0189 7441 38 tnv Stichting Vrienden van Het Groen Gasthuis
Ik ontvang graag een betaalverzoek voor het bedrag van
Ik geef u volmacht om jaarlijks een bedrag van

€

€

(geef het gewenste bedrag aan)

(geef het gewenste bedrag aan) af te

schrijven en vul onderstaande machtiging in

Machtiging terugkerende donatie
Door deze machtiging in te vullen geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van Het Groen Gasthuis
(Stationsweg 9, 9989BT Warffum, incassant ID: NL67 RABO 0189 7441 38) voor het sturen van een doorlopende
incasso-opdracht naar uw bank om een jaarlijkse bijdrage van uw rekening af te schrijven. 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.
Uw rekeningnummer (IBAN):
Ten name van:

*Uw gegevens worden vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We gebruiken deze
voor de registratie van onze Vrienden en relaties en om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Het Groen
Gasthuis heeft een uitgebreide Privacyverklaring die wij ook hanteren.
Als u geen informatie van ons wilt ontvangen kunt u dat laten weten via vriendenstichting@hetgroengasthuis.nl

U kunt dit aanmeldingsformulier opslaan en mailen aan vriendenstichting@hetgroengasthuis.nl

