Stichting Vrienden van Vrije School De Kempen
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven
tel: 040 – 2110648
info@vvsdekempen.nl

Toezeggingsformulier ouderschenking
Naam kind

Naam ouder/verzorger

Groep

Naam leerkracht

1
2
3
4

Toezegging totale jaarlijkse ouderschenking t/m groep 8 van het oudste kind*: €

_______

*Wanneer een van kinderen school verlaat neemt Kubus contact op om het schenkingsbedrag aan te passen.
Betalingswijze (graag hieronder jouw betalingswijze aankruisen)
A

Eénmalig automatisch jouw totaal jaarbedrag van jouw rekening laten afschrijven (machtiging
incasso). Dit vindt plaats jaarlijks in december => OOK MACHTIGING INCASSO ACHTERZIJDE
INVULLEN

B

In maandelijkse termijnen automatisch van jouw rekening laten afschrijven (machtiging incasso). =>
OOK MACHTIGING INCASSO ACHTERZIJDE INVULLEN

C

D

E

Eénmalig zelf jouw totaal jaarbedrag overmaken, bij voorkeur in december elk jaar.
t.n.v. Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen – rekeningnummer: NL35 INGB 0005 4872
62
In maandelijkse termijnen zelf jouw totaal jaarbedrag overmaken door middel van een
periodieke overboeking elk jaar
t.n.v. Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen – rekeningnummer: NL35 INGB 0005 4872
62
Je bent op dit moment niet in de gelegenheid om een ouderschenking toe te zeggen. Ook bij deze
optie verzoeken wij je vriendelijk dit formulier aan ons te retourneren.
Optioneel de reden:
Mogen we je volgend jaar opnieuw benaderen met de vraag voor een ouderschenking?
JA/ NEE

(Zie ommezijde voor het vervolg, deze ook graag invullen.)

Bedankt voor het invullen.
Scan/ fotografeer beide zijde van het formulier en e-mail deze voor 15 oktober naar regenboog@kubus.nl
1 van 2

Stichting Vrienden van Vrije School De Kempen
Mimosaplein 1
5643 CJ Eindhoven
tel: 040 – 2110648
info@vvsdekempen.nl

Onderteken hier voor akkoord:
voorletters + achternaam:
e-mail adres:
datum:
handtekening:

Machtiging incasso: Invullen als je gekozen hebt voor optie A of B
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
naam: Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen
adres: Mimosaplein 1
postcode, plaats: 5643 CJ

Eindhoven

bankrekening: NL35 INGB 0005 4872 62

om de op de voorzijde vermelde toegezegde ouderschenking van € _______________ (bedrag
nogmaals invullen)
van zijn/haar rekening af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij
niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar eigen bank opdracht kan
geven het bedrag terug te boeken.
rekeningnummer (IBAN):

____ ____ ____ ____ __

op naam van:
woonplaats:
datum:
handtekening:

datum
ontvangst:

datum
verwerkt:

nr OP:

datum
ontvangstbevestiging
(e-mail):

ten behoeve van administratie

Bedankt voor het invullen.
Scan/ fotografeer beide zijde van het formulier en e-mail deze voor 15 oktober naar regenboog@kubus.nl
2 van 2

