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Naam en adresgegevens

Voornaam:

Tussenvoeg:

Naam:

Adres+huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Bank / Gironr:

Telefoon:

E-mailadres:

Waarom automatische incasso? 
Omdat deze manier het goedkoopste en 
eenvoudigst is voor de organisatie. 
Halfjaarlijks of jaarlijkse betaling geven de 
stichting wat rente opbrengst waarvan we 
de kosten kunnen betalen zodat uw geld 
volledig naar het gezin zal gaan. 
  

" Machtiging automatische incasso " 
Ik machtig hierbij, tot wederopzegging, 
de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie 
het hieronder vermelde bedrag met de 
aangegeven periode van mijn bankrekening 
te mogen afschrijven.

Dhr. Mevr. Fam.

Ik wil een gezin adopteren met het bedrag van 

Ik vul de machtiging in voor automatische incasso

Datum:

Plaats:

Handtekening: Handtekening:

Bank / Gironr:

Op naam van:

Naam ondertekende:

Datum:

Plaats:

per maand kwartaal halfjaar ieder jaar

éénmalige afschrijving van

Met ingang van:
 Adopteer het liefst een gezin uit:  

svp het gezin:

elke maand elk halfjaar ieder jaarelk kwartaal

éénmalige het bedrag van

p/m

Voorletter(s):

NL18 RABO 0188 2535 48 

Aanmelding / Adoptieformulier 
Voor nog geen euro per dag (€ 25,- p/m) kunt u een gezin adopteren! 
En zo een kansarm en hulpbehoevend gezin er bovenop helpen. Mogelijk kunnen zij na 
een periode van hulp weer voor zichzelf gaan zorgen en hebben wij dan de mogelijkheid 
weer een ander gezin te gaan helpen.  
Natuurlijk zijn wij ook blij met 10, 15 of 20 euro. In dat geval combineren we één of 
meerdere donaties om één gezin te ondersteunen. 
Eénmalige schenkingen zijn een geweldige uitkomst om daar, waar een donatie (tijdelijk)
weg valt, direct te kunnen inspringen en de ondersteuning van het gezin te waarborgen. 
  

Namens al die mensen alvast HEEL HARTELIJK DANK.

Ik geef éénmalig een bijdrage met het bedrag  

Ik regel de betalingen zelf en betaal dan

Gaarne ondertekend formulier versturen naar: Salvatoriaanse Gezinsadoptie, Limousinlaan 11,  5627 KH  EINDHOVEN 
Scannen en e-mailen kan ook : administratie@gezinsadoptie.nl


