Geacht gemeentelid,
Sinds kort is het mogelijk collectebonnen te bestellen via de website www.dorpskerk.com. Om hier
gebruik van te kunnen maken verzoeken wij u een doorlopende machtiging aan ons te verstrekken.
Met ondertekening van het onderstaande formulier geeft u het College van Kerkrentmeesters van de
Hervormde Gemeente te IJsselmuiden/Grafhorst doorlopend de bevoegdheid om elke keer als u
collectebonnen besteld via internet, het betreffende bedrag van uw rekening te mogen afschrijven.
Uiteraard behoudt u het recht om op elk gewenst moment uw machtiging stop te zetten. Tevens
heeft u het recht om het afgeschreven bedrag terug te laten boeken als u het niet eens bent met de
afschrijving. U kunt hiervoor binnen 8 weken contact opnemen met uw eigen bank. U kunt uw
machtiging afgeven door onderstaand machtigingsformulier in te vullen en ondertekend te
retourneren naar het kerkelijk bureau.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te IJsselmuiden/Grafhorst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doorlopende Machtiging

Naam incassant : CvK van de Herv. Gem. te IJsselmuiden/Grafhorst
Adres incassant : Dorpsweg 38
Postcode incassant : 8271 BN
Woonplaats incassant : IJsselmuiden
Incassant ID : NL15ZZZ302584822840
E-mailadres: kerkelijkbureau@kliksafe.nl
Kenmerk machtiging : ……………………………………………………………. *
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het CvK van de Herv. Gem. te
IJsselmuiden/Grafhorst om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om op uw
verzoek bedragen van uw rekening af te schrijven wegens betaling van door u via internet bestelde
collectebonnen en aan uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van het CvK van de Herv. Gem. te IJsselmuiden/Grafhorst.
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.
De incasso zal op de 2e maandag na bestelling van de collectebonnen plaats vinden of op de
eerstvolgende werkdag daarna.
Naam : …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ………..……………….…………….…………….……………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : ………..………………………………… E-mailadres: ………………………………………………….
Plaats en datum : …..………………….…..……………………..

Handtekening: ………………………………………..

*Dit kenmerk wordt toegekend nadat wij uw ondertekende machtiging retour hebben ontvangen. U
krijgt een kopie van deze machtiging nadat wij het machtigingskenmerk hebben toegekend.

