
                 

  

 

SEPA*  MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de R.K. Geloofsgemeenschap    

H. Geest en St. Urbanus om overeenkomstig uw machtiging voor incasso het bedrag voor kerkbijdragen van uw rekening af te schrijven. De incasso is 

rond de 5e van de aangegeven periode. Als u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken, neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook altijd uw machtiging intrekken, heel eenvoudig door de geloofsgemeenschap een schrijven te sturen. 

 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO  

 

 

 

BIJDRAGE VOOR: 
 

R.K. Geloofsgemeenschap H. Geest en St. Urbanus Incassant-ID: NL58 ZZZ 302 696 442 100 

Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen Voor belasting giften aftrek: RSIN nr. 824107160  

 

 

DONATEUR: 

Naam …………………………………….......................................... Referentie nr  …………………………………….......................................... 

Adres 
…………………………………….......................................... 

Postcode / 

Plaats  …………………………………….......................................... 

Telefoon 
…………………………………….......................................... 

E-mail                      
……………………………………...................................... 

Bankrekening (IBAN ) …………………………………............................................ 

 

Mijn toezegging is      o nieuw               o gewijzigd          o tot wederopzegging        o tot: …...…..….....…..…….... 20……….......... 

 

 

Mijn bijdrage is met ingang van de maand ……………………………………........................ : 

 

o € 10,00    o   € 25,00 o   € 50,00  o   € 100,00 o  ander bedrag:  €  …………………………….... 

 

    per o maand o kwartaal o halfjaar o jaar 

(wilt u a.u.b. uw keuze aankruisen of invullen) 

  

Mijn bijdrage wil ik voldoen door 

o de R.K. Geloofsgemeenschap H. Geest en St. Urbanus – Par. Amstelland bij deze te machtigen tot automatische afschrijving   

    van bovengenoemd bedrag van mijn IBAN   

 

NL ...  …     …   …   …   …      …   …   …   …      …   …   …   …      …   …                (SEPA*) 

 

o een belastingbesparende gift, stuur mij hiervoor a.u.b. het formulier toe. 

 (het formulier is ook beschikbaar op onze website, zie hiervoor ‘voordelig schenken’ onder doneren)            

 

Datum: ………………………………………………………………….……..  

Plaats: …………………………………………………………………….……. 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Vriendelijke verzoeken wij u dit formulier in te willen vullen en naar ons op te sturen of af te geven op de pastorie. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons ten alle tijden bereiken via de mail of telefoon. 

HARTELIJK DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

 

 


