STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN
	
  

Help ons helpen
Geef met je hart

Steun MINIMA huisdieren in acute
medische nood!
	
  

De stichting heeft ten doel het steunen van eigenaren met een
huisdier, die zelf zijn aangewezen op de voedselbank, of op gelijk
financieel minimumniveau verkeren, en niet of onvoldoende kunnen
voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, als voeding en acute
medische zorg. STEUN ONS, zodat ernstig zieke of gewonde minima
huisdieren kunnen worden behandeld en een toekomst krijgen.
Namens de dieren, bedankt voor uw steun!

Ik wil als volgt doneren:

JA,

(kruis aan hetgeen van toepassing is)

Bedrag éénmalig:
€ 5,00

ik word donateur en steun
minima huisdieren in acute
medische nood

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

Ja, ik ga akkoord met een éénmalige incasso.

Bedrag maandelijks:
€ 5,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

Ja, ik ga akkoord met een doorlopende incasso.

Machtiging voor standaard Europese incasso

SEPA

Incassant:

STICHTING BEVORDERING
HUISDIERENWELZIJN
Postadres:

Kolkweg 1, 1606 MJ Venhuizen
Nederland

Naam

_________________________________________

Adres

_________________________________________

Postcode ________ Plaats ___________________________

Email: info@huisdierenwelzijn.nl
Tel.nr.: 0031(0)612660654
IBAN: NL 81 INGB 00064873 77
ID: NL15 ZZZ601313810000

Land

_________________ Tel.nr. __________________

IBAN

_________________________________________

Plaats en datum

Stuur de volledig ingevulde incassoopdracht naar het bovenstaand postadres
van de stichting.

_______________

Handtekening

	
  
	
  

Machtiging voor standaard Europese incasso SEPA. Door ondertekening van
dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om, zoals u heeft aangegeven,
éénmalig of

_________________

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven

overeenkomstig de opdracht van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Als
u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Na ontvangst van uw formulier
sturen wij u een bevestiging van
goede ontvangst, vergezeld van een
uniek donateur mandaat-nummer.
M-nummer: (in te vullen door SBH)

M-

