Rode Kruis-Vlaanderen
Motstraat 40
2800 Mechelen - België
Schuldeiser ID BE55ZZZ0406729809
www.rodekruis.be

Stuur dit formulier volledig
ingevuld terug naar ons
per post of per e-mail
(schenken @rodekruis.be).

Ja, ik steun Rode Kruis-Vlaanderen op een regelmatige basis
Mandaat SEPA Europese domiciliëring - Core

Door onder tekening van dit mandaat formulier geef ik toestemming (A) aan Rode Kruis-Vlaanderen met schuldeiser
ID BE55ZZZ0406729809 een opdracht te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren; en (B) aan
mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht van Rode Kruis-Vlaanderen.
Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na datum van debitering van het bedrag van mijn rekening worden ingediend. Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en over mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.

Gegevens

Gelieve de vakken met hoofdletters in te vullen.

Dhr.

Mevr.

Voornaam
Naam
Straat
Huisnummer

Bus

		 Postcode

Gemeente

Land

Telefoon
Geboortedatum

-

-

Taal

NL

FR

E-mailadres
IBAN-rekeningnummer

BE

-

-

-

BIC-code

Mandaat identificatie
Mandaat referte: Ontvang je per brief na registratie van uw aanvraag.
Beschrijving: Steun Rode Kruis-Vlaanderen
Type Betaling: Terugkerende invordering
Ja, ik geef mijn bank de toestemming om maandelijks
over te schrijven naar rekening BE 29 0015 1048 0764
BIC GEBABEBB van Rode Kruis-Vlaanderen, met ingang van
Ik verkies maandelijks te steunen

in het begin van de maand

Je weet dat:
• de eerste afname minimaal 15 dagen na
handtekening van dit formulier kan plaatsvinden;
• je een fiscaal attest wordt bezorgd vanaf €40/jaar;
• je steun aan Rode Kruis-Vlaanderen doorloopt tot
opzegging;
• je ons kan contacteren bij vragen per telefoon op
015 44 34 43 of via e-mail op schenken@rodekruis.be.

€ 20

€ 10
-

€5
-

€
(datum)

in het midden van de maand
Handtekening
(Ik ben 18 jaar of ouder)

Datum
-

-

Rode Kruis-Vlaanderen hecht veel belang aan je privacy. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de
afhandeling van (on-line) bestellingen, de registratie en opvolging van vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heb je het
recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. Je hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van
je persoonsgegevens voor werving- en communicatiedoeleinden. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: Rode Kruis Vlaanderen,
Communicatie, Motstraat 40, 2800 Mechelen of via info@rodekruis.be.

