
Machtigingsformulier SEPA 
 

 

Ja, ik steun het werk van de Stichting Vrienden van de Matthew Henry  

met € _________,___  □ per maand* /  □ per kwartaal* /  □ per halfjaar* /  □ per jaar* /  □ eenmalig** 
* Kruis ook ‘Toestemming doorlopende machtiging’ aan             ** Kruis ook ‘Toestemming eenmalige machtiging’ aan 
 

 □ dhr.  /  □ mw. 

Voorletter(s): __________________________________________     
Achternaam: __________________________________________ 
Adres: __________________________________________ 
Postcode: __________________________________________ 
Woonplaats: __________________________________________ 
Telefoonnummer: __________________________________________ 
E-mail: __________________________________________ 
 

Rekeningnummer (IBAN):   
 

Gegevens incassant 

Stichting Vrienden van de Matthew Henry -  Dreef 156 - 2803 HE Gouda - Nederland 
Incassant ID: NL76ZZZ593680630000 
 
 

TOESTEMMING DOORLOPENDE MACHTIGING 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Vrienden van de Matthew 
Henry om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens donatie en aan uw bank om een doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van de stichting Vrienden van de Matthew Henry. 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. 

 
 

TOESTEMMING EENMALIGE MACHTIGING 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Vrienden van de Matthew 
Henry om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven en aan uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van de stichting Vrienden van de Matthew Henry. 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. 

 
 
Datum: __________________________________ 
Plaats: __________________________________ 
 
 
Handtekening: __________________________________ 
 
 
 
 

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:  
Stichting Vrienden van de Matthew Henry, p/a Pieter Gootjesstraat 14, 4333 CS Middelburg 

                  

 

 


