
Doorlopende machtiging S€PA 
 

Parochie H. Bernadette 

 

Naam incassant  : R.K. Parochiebestuur H. Bernadette 
Adres incassant : Wilgenplaslaan 190 
Postcode incassant : 3052 SL Woonplaats incassant : Rotterdam 
Incassant ID : NL80ZZZ302696440540 
 
Kenmerk machtiging (in te vullen door de parochie)  .........................................................  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K. Parochiebestuur H. Bernadette om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens kerkbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van R.K. Parochiebestuur H. Bernadette. 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. 
       

Naam :  ..........................................................................................................................  

Adres :  ..........................................................................................................................  

Postcode :  ...........................  Woonplaats :  ....................................................................  

Rekeningnummer [IBAN] :  ..........................................................................................................................  

Bedrag : €  ...............   □ per maand     □ per kwartaal     □ per halfjaar     □ per jaar * 

Plaats en datum :  ..................................................  Handtekening 

* Aub aankruisen wat van toepassing is. 

U kunt deze doorlopende machtiging na ondertekening sturen naar Parochiebestuur H. Bernadette,  
Antwoordnummer 50510, 3050 WB Rotterdam. Een postzegel is niet nodig. 
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