
Muziekvereniging Crescendo-Muiden    Opgave donateur 
Postbus 1013, 1398 ZJ Muiden 
 

KVK  : 40516603 
Bankrekening : NL32RABO0343108364 
Email   : info@crescendo-muiden.nl 
Website : www.crescendo-muiden.nl  
 

Verenigingsgebouw “Pro-Musica” 
Fermanplantsoen 1 
1398 GE Muiden (Geen postadres) 
 

Bent u nog geen donateur of wilt u uw bedrag verhogen?  
Vult u dan alstublieft uw gegevens hieronder in. 

 

 Ik ben nog geen donateur, maar wil bij deze donateur worden van Muziekvereniging 

Crescendo Muiden. Het bedrag, waarmee ik de muziekvereniging steun, is €_________ 

per jaar.* 

 Ik ben reeds donateur, maar ik wil het bedrag van mijn donatie verhogen naar 

€_________ per jaar.* 

(*Het minimumbedrag is € 12,00 per jaar i.v.m. de relatief hoge kosten voor de vereniging.) 

 

Doorlopende machtiging S€PA 
 

Naam incassant : Muziekvereniging Crescendo Muiden  
Adres incassant : Postbus 1013,  
Postcode incassant : 1398 ZJ  Woonplaats incassant : Muiden Land incassant* : NL 
Incassant ID : NL25ZZZ405166030000  Kenmerk machtiging : Donateur 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopende  
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven  
wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven  
overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging Crescendo Muiden. 
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. 
LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor  
toestemming geeft. (Zie voor meer informatie de website van uw bank. ) 

Naam : ____________________________________________ 

Adres : ____________________________________________ 

Postcode : _______________ Woonplaats : ____________Land* :  NL 

Rekeningnummer [IBAN] : _____________________________ 

Bank Identificatie [BIC]** : ___________________________  

Plaats : ______________datum : __________________  

Handtekening : ________________________ 

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of  
ingevuld te worden. **Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer  
 

Dit formulier kunt u opsturen naar Muziekvereniging Crescendo Muiden, Postbus 1013, 1398 ZJ 
Muiden, of via Email: info@crescendo-muiden.nl        Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
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