
Ik ben bereid om voor 2020 het volgende bedrag bij te dragen aan de Herv. Gem. Bergambacht

Dit bedrag zal ik op de volgende wijze voldoen: € ………...……..

 Sluit ik hierbij in

november 2020 van mijn bankrekening *

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

email :

* bij automatische incasso dient u ook  onderstaande gegevens in te vullen !

  

Naam incassant Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bergambacht

Adres incassant 

Postcode incassant 

Incassant ID 

Kenmerk machtiging 

IBAN rekeningnummer :

Datum :

Handtekening :

€ ………...…….. 

Sluit ik hierbij in

Via automatische incasso in 1 termijn rond 28 februari 2020 van mijn bankrekening

Per bank  NL72RABO 0373 7352 00     t.n.v. C.v.K. Herv. Gemeente Bergambacht in ………termijn(en)

Via automatische incasso in 1 termijn rond 28 februari 2020 van mijn bankrekening *

Kerkelijke bijdrage 2020 Hervormde Gemeente Bergambacht 

Graag uw straat en huisnummer vermelden, zodat wij u bijdrage gemakkelijk kunnen verwerken

Via automatische incasso in 10 termijnen rond de 28e dag van de maanden februari tot en met                                                             

Kerkelijke bijdrage 2020 Hervormde Gemeente Bergambacht 
( document voor eigen administratie )

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.

Doorlopende machtiging S€PA 

Via automatische incasso in 10 termijnen rond de 28e dag van de maanden feb. t/m nov.

Per bank  NL72RABO 0373 7352 00 t.n.v. C.v.K. Herv. Gemeente Bergambacht in ………termijn(en)

Burgemeester Winklerstraat 22 

2861 DJ  

NL65ZZZ3025848420000

Jaartal + Postcode + huisnummer gemeentelid          (bijv. 2020 2861DJ 22)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het college van kerkrentmeesters van de Hervormde

Gemeente Bergambacht om automatische incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens de vrijwillige bijdrage 2020 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening

af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

Bergambacht.

Ik ben bereid voor het werk van de Herv. Gem. voor het jaar 2020 bij te dragen een bedrag van 


