Donatieformulier Fonds Andragologie

SEPA Machtiging

Ik steun het Fonds Andragologie* en help het aanbod van andragologische activiteiten een vaste plaats te geven binnen het
universitaire curriculum en waar mogelijk uitbreiden.
Ik doneer

€ 50

Ik geef dit bedrag

eenmalig

€ 100

in twaalf termijnen (elke maand)**

€ 150

in vier termijnen (elk kwartaal)**

€ 250

in één jaarlijkse termijn**

Anders, €
* Het Fonds Andragologie is ondergebracht bij het Amsterdams Universiteitsfonds.
** Indien u zich erop vastlegt om gedurende minimaal vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag te schenken, kunt u de gift als
periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U legt zich hierop vast door de 'Schenkingsovereenkomst
Periodieke gift in geld Fonds Andragologie' (zie www.alumni.uva.nl/andragologie) in te vullen.

Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/woonplaats incassant:
Land incassant:
IBAN incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Amsterdams Universiteitsfonds
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
Nederland
NL24ABNA0453215653
NL49ZZZ333036350000
..................................................... (Ontvangt u bij de ontvangstbevestiging)
Donatie aan Amsterdams Universiteitsfonds

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Amsterdams Universiteitsfonds om eenmalig of doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om eenmalig of
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van het Amsterdams Universiteitsfonds.
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.

Achternaam

Dhr.

Voornamen (voluit)

Naam partner***

Adres

E-mail

Postcode / Woonplaats

Tel. nr.

IBAN****

BIC*****
*** indien u mede namens uw partner schenkt
**** IBAN: Rekeningnummer in 18 karakters (opvragen via www.ibanservice.nl)
***** Bank Identificatie Code (invullen bij buitenlandse rekening)

Plaats en datum

Handtekening

Mevr.

....................................

Stuur het ingevulde formulier naar: Amsterdams Universiteitsfonds, Antwoordnummer 3521, Code 1217, 1000 RA Amsterdam.
Een postzegel is niet nodig. U kunt ook een scan of een foto van dit formulier per e-mail sturen naar universiteitsfonds@uva.nl.

