Vrienden van de Scharrelberg
Ongetwijfeld draagt u Dierenpark de Scharrelberg in Biddinghuizen een
warm hart toe en wilt u graag het beste voor de dieren. Dat wil
Dorpsbelangen Biddinghuizen ook graag en daarom bieden wij u de
mogelijkheid om Vriend van de Scharrelberg te worden. U wordt Vriend
van De Scharrelberg door middel van sponsering met één van de
genoemde bedragen. Alle beetjes helpen.
Als Vriend van de Scharrelberg draagt u bij aan de dagelijkse
verzorging en voeding van de aanwezige dieren, het klein onderhoud van het dierenpark zoals
de hekken, schilderwerk en reparaties, de nodige veterinaire kosten die worden gemaakt en het
kopje koffie voor de zes vrijwilligers van de Scharrelberg die hun vrije tijd steken in het
dierenpark.
Zie voor meer informatie: www.dorpsbelangen.net.
Dierenpark de Scharrelberg kunt u ook vinden op Facebook: https://www.facebook.com/scharrelberg

Ja, ik word vriend van Dierenpark de Scharrelberg te Biddinghuizen
Naam :..............................................................................................
Adres :..............................................................................................
Postcode :...............Woonplaats:...............................................................
Telefoonnummer :..............................................................................................
E-mailadres :..............................................................................................
Hierbij machtig ik de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen, om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om onderstaand bedrag van mijn rekening af te
schrijven* inzake: Vriend van de Scharrelberg, tot schriftelijke wederopzegging.
Het incassant ID is: NL16ZZZ390328120000.
Rekeningnummer IBAN : ...........................................................................................
Bedrag:

O € 10,-

O € 15,-

O € 20,-

* ) Als ik het niet eens ben met de afschrijving, heb ik 56 dagen de tijd om mijn bank opdracht te
geven het bedrag terug te boeken.
Handtekening:

Plaats en datum:

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

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

Postbus 2 - 8256 ZG Biddinghuizen - NL88RABO0112502660 - KvK: Lelystad 39032812
E-mail: penningmeester@dorpsbelangen.net

Dit deel is voor mijn eigen administratie.

Vrienden van de Scharrelberg
Ik ben vriend van de Scharrelberg geworden!
Ik heb de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen gemachtigd om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven*
inzake: Vriend van de Scharrelberg, tot schriftelijke wederopzegging.
Het incassant ID is: NL16ZZZ390328120000.
Bedrag wat ik laat incasseren:

O € 10,-

O € 15,-

O € 20,-

* ) Als ik het niet eens ben met de afschrijving, heb ik 56 dagen de tijd om mijn
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
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