
Penningmeester:  
H.J.W. Veldhuis,   Hogestraat 104 
7122 BZ Aalten,    T: 0543-472543 
M: hveldhuis@harapan-baru.com 
w: www.harapan-baru.com 
Banknr. NL49  RABO 0310 3902 49 Kvk.: 66174317 
ANBI-RSIN-nr.: 8564 27 561 

AANMELDFORMULIER   DONATEUR   STICHT. HARAPAN BARU AALTEN NED. 

Naam + Voorletters :……………………………………………………….. 

Adres   :……………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats:……………………………………… ……………….  

Emailadres  :……………………………………………………….. 

             

            Telf.nr.: ................................................................................... 

 Ik doneer:    eenmalig    €   ………….,……..             

 Ik doneer:    maandelijks *   /    per kwartaal *       /     jaarlijks *    ,   . €………....,…. ..... 

 Betaling via automatische incasso: (heeft voorkeur, vul hieronder uw naam en bankgegevens in)

(incasso heeft plaats rond de 15e van de maand, eerstens de maand volgend op aanmelddatum) 

 Andere betaalwijze :………………………………………. ......................... 

X   ( hierboven aankruisen hetgeen van toepassing is) ( * doorhalen hetgeen niet van toepassing is) 

         

Handtekening:………………………………. ........................................................,Datum: …………………… 

Naam incassant: Sticht. Harapan Baru Aalten Ned..  
Incassant ID: NL97ZZZ661743170000.  
Kenmerk machtiging: Donateur Sticht. Harapan Baru Aalten Ned. 

Naam + voorletters donateur           :…………………………………………………………………………… 

Adres  : ……………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats : ……………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer  IBAN * : : ……………………………………………………………………………… 

* Het IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens, een landnummer, een controlegetal, de letters die uw bank aanduiden en uw rekeningnummer aangevuld met één 

of meer nullen, voorbeeld: NL99 RABO 0123 4567 89 

Bank Identificatie BIC ** : : ……………………………………………………………………………… 
( **geen verplicht veld bij rekeningnummers in Nederland) 

Tenaamstelling van dit rekeningnummer:   :……………………………………………………………………. 

Plaats en datum :  ……………………………………….       Handtekening 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Sticht. Harapan Baru Aalten Ned. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donateur  van Sticht. Harapan Baru Aalten Ned. en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht  van Sticht. Harapan Baru Aalten Ned.. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijv ing contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 

mailto:harapanharm@hotmail.com

