Ja, ik word supporter van Stichting Taurus en steun het Tauros Programma!
Machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso
Ondergetekende machtigt Stichting Taurus met IBAN nummer NL68 INGB 0009 3087 om van zijn/haar
rekening onderstaand bedrag (periodiek) af te schrijven.
Ik steun Stichting Taurus met:
O
een bedrag van € 5,-- per maand
O
een bedrag van € 10,-- per maand
O
een bedrag van € 25,-- per maand
O
een ander bedrag van € _____________ per O maand O kwartaal
O
eenmalig bedrag van € ______________
O
O

Ik blijf graag op de hoogte van speciale supporters-aanbiedingen.
Ik geef mij op voor de nieuwsbrief van Stichting Taurus.

Gegevens supporter
Naam en voorletters
_______________________________________________________
Adres
_______________________________________________________
Postcode en plaats
[ ][ ][ ][ ]

[ ] [ ] ___________________________________

Land
_______________________________________________________
e-mailadres
_______________________________________________________
Rekeningnummer/IBAN
af te schrijven bedrag

[NL][ ] [ ]- [ ] [ ] [ ] [ ]- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Ondertekening*
Datum
[ ][ ]-[ ][ ]-[ ][ ][ ][ ]
Plaats
_______________________________________________________
Handtekening

*Met het ondertekenen geeft de supporter toestemming om eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar
bankrekening af te schrijven.
Belangrijk voor u:
•
U machtigt Stichting Taurus om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk of per
e-mail intrekt (gericht aan Stichting Taurus, Antwoordnummer 98223, 6500 VA Nijmegen of
info@stichtingtaurus.nl).
•
Het bedrag wordt op de laatste werkdag van de maand/het kwartaal afgeschreven.
•
Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw
bank worden ingediend.
•
Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.
U kunt dit formulier afgeven (in de daarvoor bestemde bus) op het infopunt Keent of toesturen naar
Stichting Taurus, Antwoordnummer 98223, 6500 VA Nijmegen. Een postzegel is niet nodig. U kunt het
ondertekende formulier ook scannen en zenden aan info@stichtingtaurus.nl
Dank voor uw bijdrage. U maakt de terugkeer van het oerrund en attractieve natuur mogelijk.

Correspondentie: Postbus 1117 - 6501 BC Nijmegen - Bezoek: Zuijdenhoutstraat 2 - 5371 RB Keent - t: 024 324 38 57
w: www.stichtingtaurus.nl - e: info@stichtingtaurus.nl - kvk: 09127558 iban: NL68INGB0009308759

