
  Zaag- en korenmolen ‘Agneta’   

JA ! ik wil de Stichting Vrienden van de Molen ‘AGNETA’ ook ondersteunen door donateur te worden en meldt mij 

hierbij aan.  

De Stichting int één keer per jaar in november  de donateursbijdragen door middel van een automatisch incasso. Wilt 

u s.v.p. onderstaand formulier volledig invullen, waarmee u  de Stichting Vrienden van de Molen ’AGNETA’, tot 

wederopzegging, toestemming geeft jaarlijks het volgende bedrag af te schrijven:  

Mijn jaarlijkse donateursbijdrage :  €…………………………………………… (minimaal € 10,- per jaar, maar meer mag).  

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar de penningmeester, per adres:  

  

Stichting Vrienden van de Molen ‘AGNETA’ / Braam 15  / 7261 HM   Ruurlo   

Het formulier afgeven in de molen mag natuurlijk ook.    

 Doorlopende machtiging                                S€PA          
 Naam     : Stichting Vrienden van de molen ‘AGNETA’  

 Adres                                : de Smidse 34 

 Postcode    : 7261 ZX  Woonplaats: Ruurlo  

 Land      : Nederland  Incassant ID:  NL56ZZZ091282140000  

Kenmerk machtiging* :  

  

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van de Molen ‘AGNETA’ 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven  

wegens uw donateursbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  

 overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van de Molen ‘AGNETA’ . Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 

bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Tevens geeft U de Stichting Vrienden van de Molen ‘AGNETA’ toestemming onderstaande gegevens te registreren in 

haar administratie. Voor de privacyverklaring van de Stichting verwijzen wij U naar onze website 

www.vriendenvanagneta.nl/privacy 

 

Naam     : ………………………………………………………………………………………………………………     M / V 

Adres     : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

Land      : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

   
Rekeningnummer           : ……………………………………………………………………Bank Identificatie (BIC) **…………………………  

Plaats en datum  :                    Handtekening:  

*na verwerking van uw aanmelding  ontvangt u van ons het kenmerk machtiging t.b.v. uw eigen administratie  

**geen verplicht veld bij NL IBAN  


