
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort  
 
 
Doorlopende incassomachtiging zakelijke donateur (SEPA standaard Europese 
incasso) 
 
Ondergetekende, 
 
Bedrijf/instelling  
Naam contactpersoon  
Postadres  
Postcode & 
vestigingsplaats 

 

E-mail adres 
contactpersoon 

 

Telefoon 
contactpersoon 

 

IBAN nummer 
(bankrekeningnummer) 

 

 
Aanmelden als donateur 
Verbindt zich hierbij voor een periode van  
 
c twee jaar 
 
c ___________ jaar (vul in aantal jaren) 
  
c onbepaalde tijd (minimaal 2 jaar, daarna jaarlijks opzegbaar) 
 
(te beginnen na aanmelding, daarna jaarlijks in januari van elk jaar te betalen) 
 
als donateur aan de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort en verplicht zich tot jaarlijkse donatie 
gedurende bovengenoemde periode van een bedrag van: 
 
Euro __________ per jaar (minimaal Eur 100). 
 
Verklaart dat hij/zij bevoegd is bovengenoemd bedrijf/instelling hiertoe te verbinden. 
 
 
Doorlopende incasso machtiging (voor bedragen tot maximaal Eur 500); daarboven niet van 
toepassing (streep tekst door): u ontvangt een factuur 
 
Geeft hierbij toestemming aan de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om genoemd bedrag jaarlijks van de hier bovengenoemde 
rekening af te schrijven, te beginnen met de maand waarin u deze incasso-machtiging afgeeft en 
vervolgens ieder jaar in januari van enig jaar. Incassant ID: NL12ZZZ664122340000 
 
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. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt deze 
machtiging altijd opzeggen door een mail te sturen naar penningmeester@reanimatienetwerk-
amersfoort.nl, waarbij u uw naam, adres, woonplaats en IBAN nummer vermeldt. 
 



Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort  
 

U krijgt ongeveer een maand voor de jaarlijkse afschrijving in januari een bericht van ons. 
 
Uw voordelen 
c Kruis aan indien u onze nieuwsbrief wilt ontvangen (u kunt ons ook volgen op Facebook 
@reanimatienetwerkamersfoort) 
 
c Wil gebruik maken van gratis reanimatiecursussen voor 2 personeelsleden (wij nemen contact met 
u op) 
 
c Wil vermelding van naam en logo op uitingen van de Stichting en geeft toestemming voor gebruik 
van het logo voor die doeleinden (mail logo naar penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl) 
 
Voor interesse over andere aanbiedingen (incompany training, voordracht over het netwerk) stuur een 
mail naar info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 
 
Getekend, te Amersfoort, 
Datum: ______________ 
 
 
Handtekening: 
 
 
__________________________________ 
 
Stuur dit ingevulde en ondertekende formulier per post naar Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, 
A. Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort of scan het in en e-mail het naar 
penningmeester@reanimatienetwerk-amersfoort.nl 
 
 
 
 
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort 
Secretariaat: Anna Paulownalaan 8, 3818 GD Amersfoort 
www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl 
 
KvK nummer 66412234 / RSIN 856541163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


