Ja, ik steun het Zeister Zendings genootschap

Incassomachtiging

Naam

m/v

Adres

VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE

Postcode

Op (datum) ___________________
heb ik aan het ZZg, Incassant ID:
NL74 RABO 0375 2169 36, een incassomachtiging verleend wegens giften aan
het ZZg.

E-mail
Bedrag

 per jaar*  per half jaar*  per kwartaal  per maand

* in de maand:  maart  juni  september  december
Gift bestemd voor

Bedrag _____________________

projectnummer of
ander ZZg doel

 algemeen 

 per jaar  per half jaar
 per kwartaal  per maand

Mijn IBAN

N L

Deze machtiging kan ik op elk moment
stopzetten door een telefoontje of e-mail
naar het ZZg: (030) 692 71 80 /
info@zzg.nl.

• Door ondertekening van dit formulier geeft u het ZZg toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens gift aan het ZZg en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van het ZZg.
• 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.
• Vanaf het moment dat u het ZZg laat weten dat u deze incassomachtiging intrekt, zal het ZZg geen bedragen meer van uw rekening laten
afschrijven.
• Het ZZg (Zendingsgenootschap der EBG), Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, tel (030) 692 71 80, Incassant ID NL74 RABO 0375 2169 36, incasseert bij u op het met u overeengekomen moment onder dit machtigingskenmerk: ‘Gift ZZg - registratienummer’.

Een via automatische incasso afgeschreven
bedrag kan ik desgewenst binnen acht
weken door mijn eigen bank laten terugboeken (storneren).

Ik machtig het ZZg / Zeister Zendingsgenootschap om het aangegeven bedrag per aangegeven termijn van mijn rekening af te schrijven.
Plaats & datum:

Handtekening



Stuur na invulling dit deel in een enveloppe naar ZZg, Antwoordnummer 225, 3700 VB Zeist.
Het rechter deel kunt u bewaren voor uw eigen administratie.

