
 VAN: 
Naam: 
Adres: 
Postcode: Woonplaats: 
Machtigings-ID: 

In  bedroeg mijn toezegging:  € 

Voor geheel   
zeg ik een bijdrage toe 

Ik betaal mijn bijdrage in de maand(en): 

Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag:

Plaats: Datum: Handtekening: …………………………………………… 

*SEPA-machtiging: u geeft de CVK Gereformeerde kerk Almkerk toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw
bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om het bedrag van uw
rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht.
U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
De incasso over januari en februari zal plaatsvinden medio februari en voor de overige maanden rond dag 2 van de aangekruiste
maanden.

VOOR: 
CVK Gereformeerde kerk Almkerk 

IBAN: NL39 RABO 0301 5002 82 

Incassant-ID: NL56ZZZ302584825691 

☐

☐

door de Gereformeerde kerk Almkerk automatisch af te laten schrijven* van mijn
bankrekeningnummer:
IBAN rek nr:

zelf over te maken op bankrek.nr. NL39 RABO 0301 5002 82 t.n.v. CVK Gereformeerde kerk 
Almkerk onder vermelding van KB ,

€€ 

Jan Febr Mrt Apr Mei Jun

Jul Aug Sept Okt Nov Dec

in termijn(en) van elk totaal € 

Dit is uw registratienummer bij PKN en wordt door de administratie ingevuld

Vult u s.v.p. alleen het aantal termijnen in en het termijnbedrag, het totaal wordt daarna automatisch berekend.

(kruis s.v.p. slechts 1 van de onderstaande mogelijkheden aan)

Wij zouden graag, mogelijk niet alleen voor Kerkbalans, maar ook voor andere kerkelijke doelen, indien mogelijk en passend graag de mogelijkheid hebben u per E-mail te benaderen. 
Wilt u zo vriendelijk zijn hier uw E-mail adres te noteren?

mijn E-mail adres is: 

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: 
tel.nr.naam:          E-mail:

Wilt u dit formulier invullen en vóór 5 januari a.s. opsturen of mailen naar de bijdrage-administrateur:        
naam:                              tel.nr.        E-mail:

Actie
Gereformeerde kerk Almkerk
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