Machtiging voor doorlopende incasso
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam vraagt uw steun
!
Het doel van de stichting is om de oorspronkelijke kennis van het Hindoeïsme te verspreiden, middels
lezingen, educatie, media, voorlichting. Tevens het organiseren van velerlei activiteiten in de
Ashram Shri Dutcheswar Dhaam in Nieuwer Ter Aa. De stichting heeft een ANBI status en is
derhalve afhankelijk van donaties en giften. We vragen uw steun om alle kosten te kunnen dragen.
Graag inleveren bij Pt Shankar, Pt Krishna of in de donatie-box doen. Dank U !
-

U machtigt Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland om maandelijks een bedrag af te schrijven totdat u zelf
de machtiging intrekt. Opzeggingen graag schriftelijk per brief of email.
Het bedrag wordt aan het begin van de maand afgeschreven met vermelding van de betreffende maand en
de naam ’ Ashram Shri Dutcheswar Dhaam’ .
Met het ondertekenen van deze machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. U geeft
hiermee toestemming om maandelijks het bedrag onder punt 1F af te laten schrijven.
Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie om de incasso te kunnen verwerken.
U krijgt na inleveren van dit formulier een kopie thuisgestuurd met uw individueel incassonummer wat u op
uw bankafschrift terug kunt zien.
Deze stichting is een geregistreerd goed doel (ANBI) en onder voorwaarden zijn giften aftrekbaar. Neem
hiervoor contact op met uw financiëel adviseur of de belastingdienst. www.anbi.nl/www.debelastingdienst.nl

1.Gegevens opdrachtgever
A

Naam (zoals het op bankrekening staat)

B

Straat en huisnummer

C

Postcode en plaatsnaam

D

Telefoonnummer

E

Email adres

F

IBAN Rekeningnummer
voor het af te schrijven bedrag

H

Maandelijks in te houden bedrag

I

Het bedrag wordt afgeschreven met ingang
van:

2. Ondertekening opdrachtgever
J

Datum

K

Plaats

L

Handtekening

3. Gegevens incassant
Stichting Shri Sanatan Dharma Nederland
REKNR: NL16 INGB 0001 7261 38
Oukoop 12 , 3626 AW Nieuwer Ter Aa
ANBI/RSIN nr: 819971029
Website: www.muhurta.nl / email: sanatan@hotmail.nl / telefoon: 0647334747 / administratie: 0645772134

