DOORLOPENDE SCHENKINGSOPDRACHT
Ja, ik wens AmbuLife vzw door middel van een doorlopende opdracht op een
regelmatige basis te steunen. Ik ben vrij mijn doorlopende opdracht te allen tijde stop te zetten. Ik ontvang een
sponsoringsfactuur in de loop van maart volgend jaar als het totaal van mijn giften minstens 30 euro op jaarbasis bedraagt.
Vul je gegevens in en bezorg dit documentje aan je financiële instelling.
Stuur of fax AMBULIFE vzw een kopie.Het adres vind je onderaan.
Ik ondergetekende,

(graag in drukletters invullen)

Naam:



Voornaam:



Straat:



Huisnummer:



Gemeente:



Geboortedatum:

 –  – 

E-mail:



Bus:



Postcode:





Tel.:
geef de opdracht aan mijn bank om maandelijks een gift over te schrijven van:
20 EURO

10 EURO

vanaf de volgende datum:
van mijn bankrekening BE

5 EURO

 EURO

 –  – 

 –  –  –

met de mededeling 'doorlopende opdracht ten gunste van AMBULIFE vzw'
Dit bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE27 0016 8822 4473 – BIC / SWIFT: GABABEBB van AmbuLife vzw,
Kasteelstraat 56 bus 3 te 9620 Zottegem
Handtekening
Datum:

 –  – 

(Ik ben 18 jaar of ouder)

Bij vragen kan je ons contacteren op 02 899 49 41
of via schenken@ambulife.be
Hartelijk dank voor je steun aan AmbuLife vzw

AmbuLife vzw hecht veel belang aan je privacy. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de registratie en het beheer van giften, de afhandeling van (on-line) bestellingen, de registratie en opvolging van
vragen en inschrijvingen en werving- en communicatiedoeleinden. Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
heb je het recht op toegang en verbetering van de verzamelde persoonsgegevens. Je hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor werving- en
communicatiedoeleinden. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren: AmbuLife, Communicatie, Kasteelstraat 56 bus 3, 9620 Zottegem of via info@ambu-life.be

