Secretariaat ‘Vrienden van Basic & Full Color’
Postbus 2221, 3800 CE Amersfoort
Email: pvde@planet.nl
www.basicfullcolor.nl

Word Vriend van Basic & Full Color!
Als Vriend van Basic & Full Color ontvangt u twee maal per jaar onze digitale
Vriendenbrief met daarin uitgebreide informatie over ons koor. Bovendien
ontvangt u € 2,50 korting ( voor 1 persoon per Vriendschap) op de toegangsprijs
voor een door ons georganiseerd concert.

Naam__________________________Voorletters _______________ M/V*
Adres______________________________________________________
Postcode en Woonplaats_______________ ________________________
Telefoon_________________________ E-mail_____________________
IBAN nummer ( in geval van incasso)_____________________________
Vriend via koorlid ____________________________________________
Svp aankruisen:
⃝ Ik word Vriend van Basic & Full Color en geef toestemming om jaarlijks € …………….…..
( minimaal €15,=) automatisch af te laten schrijven.
⃝ Ik word Vriend van Basic & Full Color en maak jaarlijks zelf een bedrag van
€………………….. ( minimaal € 15,=) over op IBAN nummer NL25 INGB 0007038181
t.n.v. Basic & Full Color te Amersfoort.
Handtekening voor accoord: …………………………………………………………………………………
Indien u na enige tijd uw Vriendschap wilt beëindigen, ontvangen wij dit bericht graag
voor 31 december. In verband met de teruglopende subsidies zijn wij blij met elke
financiële bijdrage. Een beëindiging van een Vriendschap betekent daarom direct een
wijziging op onze begroting voor het komende jaar.
Na invulling kunt u dit formulier opsturen naar ons secretariaat of per mail versturen
naar pvde@planet.nl. Uw gegevens worden niet onrechtmatig gebruikt.

In geval van automatische incasso zijn wij verplicht om u onderstaande
gegevens mee te delen:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Popkoor Basic & Full Color om
doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om de jaarlijks Vriendenbijdrage van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Popkoor Basic & Full Color.
Naam:
Adres
Postcode
Woonplaats

Popkoor Basic & Full Color
Postbus 2221
3800 CE
Amersfoort

Reden Incasso:

Vriendenbijdrage

Incassant ID Basic & Full Color: NL49ZZZ405080190000
Dit nummer wordt als kenmerk bij de incasso van uw rekening vermeld
Kenmerk machtiging: dit nummer wordt u per email medegedeeld, en staat bij
de jaarlijkse incasso op uw rekening.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Handtekening voor automatische incasso:

………………………………………………………………………….

(datum)…………………………………………………………….

