
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Door	  ondertekening	  van	  dit	  formulier	  geef	  je	  toestemming	  aan	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  om	  doorlopende	  incasso-‐
opdrachten	  te	  sturen	  naar	  jouw	  bank	  om	  een	  bedrag	  van	  jouw	  rekening	  af	  te	  schrijven	  wegens	  kwartaaldonatie	  en	  jouw	  bank	  om	  
doorlopend	  een	  bedrag	  van	  jouw	  rekening	  af	  te	  schrijven	  overeenkomstig	  de	  opdracht	  van	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt.	  Als	  je	  
het	  niet	  eens	  bent	  met	  deze	  afschrijving	  kun	  je	  deze	  laten	  terugboeken.	  Neem	  hiervoor	  binnen	  acht	  weken	  na	  afschrijving	  contact	  op	  
met	  jouw	  bank.	  Vraag	  jouw	  bank	  naar	  de	  voorwaarden.	  
	  

Word	  vriend	  van	  Stichting	  WOW	  
Ja,	  ik	  word	  graag	  vriend	  van	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  en	  geef	  toestemming	  om	  per	  kwartaal	  (30	  
januari,	  30	  april,	  30	  juli	  &	  30	  oktober)	  het	  volgende	  bedrag	  van	  mijn	  rekening	  af	  te	  schrijven	  tot	  schriftelijke	  
wederopzegging:	  

O	  	   10	  euro	   	   	   	   	   O	  	   15	  euro	  	   	   	   	   	  

O	  	   20	  euro	   	   	   	   	   O	  	   anders,	  namelijk	  ……………	  

Met	  dit	  bedrag	  steun	  ik	  de	  stichting	  in	  haar	  algemeenheid	  en	  de	  projecten	  die	  zij	  steunt.	  

	  

Persoonlijke	  gegevens:	  

Naam:…………………………………………………………………………………………….............	  

Adres:	  ………………………………………………………………………………………….................	  

Postcode	  &	  woonplaats……………………………………………………………………..............…..	  

Land…………………………………………………………………..............…......................................	  

Bankrekeningnummer	  (IBAN):………………………………………………………….........................	  

E-‐mail	  adres:	  .............................................................................................................................................	  

	  

Handtekening:	  …………………………………………………………..............……………………….	  

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

	  

Ik	  wil	  graag	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  worden	  van	  ontwikkelingen	  binnen	  Stichting	  WOW	  

O	   Ja,	  ik	  ontvang	  graag	  de	  nieuwsbrief!	  

O	   Nee	  

Dit	  formulier	  kun	  je	  per	  post	  opsturen	  naar:	  	  Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt,	  Govert	  Flinckstraat	  258-‐1,	  
1073	  CE,	  Amsterdam	  

Of	  inscannen	  en	  mailen	  naar:	  renee@waarontwikkelingwerkt.nl	  

www.waarontwikkelingwerkt.nl	  	  

Stichting	  Waar	  Ontwikkeling	  Werkt	  
Govert	  Flinckstraat	  258-‐1	  
1073	  CE	  Amsterdam	  	  
Nederland	  
Incassant	  ID:	  NL11ZZZ508323870000	  
Niet	  invullen,	  dit	  wordt	  later	  aan	  je	  bevestigd:	  
Kenmerk	  machtiging	  =	  	  


