
 Kerk Wijzer 

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 Kerk Wijzer 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 zal jaarlijks plaatsvinden in juni.

€

om €  ,-- [in cijfers] 
0/100     euro [in letters] 

 [datum] af te schrijven van mijn rekening 
[IBAN] 

Kerk Wijzer is hét nieuwsmedium van de Gereformeerde kerk Almkerk.   
Sinds 2014 is de actualiteit verbeterd en het magazine wordt u in kleur gedrukt aangeboden:  
Kerk Wijzer heeft een professionele uitstraling gekregen, die past bij onze gemeente.  
Het blad wordt maandelijks, behalve in juli, verspreid onder de gemeenteleden.  
Ter besparing van bankkosten en extra administratieve handelingen heeft de kerkenraad besloten  
Kerk Wijzer om te zetten in de vorm van een abonnement in plaats van een vrijwillige bijdrage.  
Vanaf 2021 wordt hiervoor een vast bedrag van €25,- in rekening gebracht, dat voldaan kan worden 
met een automatische incasso.  
De incasso’s zullen jaarlijks uitgevoerd worden in de maand juni.   
Met dit formulier verleent u tot wederopzegging toestemming voor de automatische incasso. 

********************************************************************* ****************

Doorlopende SEPA-machtiging 
[omdat gekozen is voor betaling via doorlopende SEPA-machtiging onderstaande svp invullen en meesturen]

Ondergetekende: 
Naam: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en woonplaats: 
E-mailadres 
betaalt per automatisch incasso en machtigt hierbij 
Naam instelling/vereniging: 
Straat en huisnummer: 
Postcode en plaats:  
Incassant ID  
Kenmerk machtiging  

jaarlijks met ingang van 

onder vermelding van transactienummer 
[in te vullen door de instelling/vereniging!] 

Ondertekening 

Plaats 

Handtekening 
……………………………………… 

Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier: 

Wilt u dit formulier invullen en vóór 15 mei a.s. 
opsturen of mailen naar de bijdrage-administrateur:        

naam: 

tel.nr.:

E-mail:


	Naam bijdragenadmin: A.J. van Andel
	Telnr bijdragenadmin: 0183-401003
	Mailadres bijdragenadmin: andelaj@planet.nl
	Print: 
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