ihNdU Svy‹sve k s‹`
Hindu Swayamsevak Sangh
IBAN: NL88 INGB 0000 8274 95
BIC: INGBNL2A KvK: 41214670
Incassant ID: NL46 ZZZ 4121 4670 0000
Kenmerk machtiging: HSS 000 ______

SEPA Machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Hindu Swayamsevak Sangh om
maandelijks/jaarlijks/eenmalig (doorhalen wat niet van toepassing is)
incasso‐opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
€
_______________ , ______
van uw rekening af te schijven ten behoeve van donatie en aan uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Hindu Swayamsevak Sangh.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN

BIC

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

Telefoon
E‐mail
Plaats en datum

Handtekening

U kunt deze machtiging inleveren bij de Mukhya Shikshak van uw Shakha of de gegevens mailen naar penningmeester@hssnl.org

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SEPA Machtiging terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso‐
opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen
machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw
bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ihNdU Svy‹sve k s‹`
Hindu Swayamsevak Sangh
IBAN: NL88 INGB 0000 8274 95
BIC: INGBNL2A KvK: 41214670
Incassant ID: NL46 ZZZ 4121 4670 0000
Kenmerk machtiging: HSS 000 ______

SEPA Machtiging intrekken

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan Stichting Hindu Swayamsevak Sangh.
IBAN

BIC

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

E‐mail
Plaats en datum

Handtekening

U kunt deze intrekking inleveren bij de Mukhya Shikshak van uw Shakha of de gegevens mailen naar penningmeester@hssnl.org

