
Stichting Build  the Future Nederland

Lindenlaan 22b

9584 AX  Mussel (Nederland)

Incassant ID : NL65 ZZZ6 9561 4270 000

Kenm erk m achtig ing: B t F
In te vullen door incassant

Reden: Voeding en educatie  kansarm e kinderen in  Zuid A frika.

tevens toestemming om berichten via genoemd e-mail adres toe te zenden.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats: Land:

Telefoon*:

E-mail*:

IBAN:

BIC**:

Plaats/datum: ____-____-_______

*Optioneel in te vullen

**Geen verplicht veld bij nederlandse IBAN Handtekening:

Doorlopende machtiging SEPA

Een beta ling m et een standaard Europese 

m achtig ing kan a lleen p laatsvinden a ls u  

daar ze lf toestem m ing voor geeft door het 

a fgeven van een m achtig ing. Noteer uw 

persoonlijke gegevens op deze 

m achtig ingskaart, zet uw handtekening en 

stuur deze m achtig ing naar bovenstaand 

adres. De incassant kan daarm ee de 

beta lingen autom atisch van uw rekening 

la ten afschrijven.

Door ondertekening verleent u , to t 

wederopzegging, toestem m ing aan S t. 

Build  the Future NL om  m aandelijks het 

overeengekom en bedrag van uw rekening 

te  incasseren. A ls u het n ie t eens bent m et 

een beta ling, kunt u  deze b innen 8 weken 

zonder opgaaf van reden terug la ten 

boeken. U  kunt de autom atische beta ling 

ook stoppen. S tuur h iervoor een bericht 

naar: in fo@ build thefuture.n l. O f gebru ik het 

form ulier "in trekken m achtig ing". Houdt 

rekening m et en ige tijd  voor verwerking.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Build the Future 

Nederland om maandelijks een incasso-opdracht ter grootte van € ……,-                                     

zegge ……………….............................euro, naar uw bank te sturen en aan uw bank om 

doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven.



Stichting Build  the Future Nederland

Lindenlaan 22b

9584 AX  Mussel (Nederland)

Incassant ID : NL65 ZZZ6 9561 4270 000

Kenm erk m achtig ing: B t F
Deze vindt u op uw rekeningafschrift.

Reden: Voeding en educatie  kansarm e kinderen in  Zuid A frika.

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats: Land:

Telefoon*:

E-mail*:

IBAN:

BIC**:

Plaats/datum: ____-____-_______

*Optioneel in te vullen

**Geen verplicht veld bij nederlandse IBAN Handtekening:

U kunt ook een bericht sturen naar: info@buildthefuture.nl

Ind ien u een doorlopende m achtig ing heeft a fgegeven en u bent het n ie t eens m et een 

afschrijving, kunt u  deze la ten terugboeken.

Neem  hiervoor b innen 8 weken na afschrijving contact op m et uw bank.

U kunt uw bank ook vóór het m om ent van afschrijving verzoeken om  een standaard

Europese incasso-opdracht tegen te  houden.

A ls u van m ening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is a fgeschreven,

om dat u  geen m achtig ing heeft a fgegeven, kunt u  to t 13 m aanden na datum  afschrijving

een verzoek ind ienen b ij uw bank om  d it te  corrigeren.

In form eer b ij uw bank naar de voorwaarden.

O ndergetekende trekt h ierb ij de m achtig ing in , d ie  is verleend aan S tichting Build  the Future 

Nederland, L indenlaan 22b, 9584 AX  Mussel om  van zijn /haar rekening bedragen af te  

schrijven wegens: Voeding en educatie  kansarm e kinderen in  Zuid A frika.

Terugboeken? Neem contact op met uw bank SEPA

Intrekken machtiging SEPA


