
 

 

 

 

MACHTIGINGSFORMULIER VOOR AUTOMATISCHE INCASSO 

Stichting Training for Life wil bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van moeders en kinderen 
bij de geboorte. Dit doen we door trainingsprogramma's op te zetten voor verloskundigen, verpleegkundigen, 
gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten en arts-assistenten. 

Door deze machtiging in te vullen en te ondertekenen:  

 machtigt u Stichting Training or Life om maandelijks een bedrag af te schrijven totdat u zelf de 
machtiging schriftelijk intrekt; 

 gaat u akkoord met de regels van machtigingen. 

JA, IK WIL BIJDRAGEN AAN STICHTING TRAINING FOR LIFE 

Hierbij machtig ik Stichting Training for Life om maandelijks het volgende bedrag per automatische incasso te 
innen:  

o € 5,00 
o € 10,00 
o € 15,00 
o anders, zijnde €   

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 bij uw bank naar de voorwaarden. 

Gegevens opdrachtgever  
Naam:     
Voorletters:     
Adres:     
Postcode:     
Plaats:    
IBAN nummer:    

Ondertekening opdrachtgever  
Naam:     
Datum:     
Plaats:    Handtekening:    

 

Hartelijk dank voor uw donatie! We verzoeken u vriendelijk om deze machtingskaart na ondertekening per 
post of gescand per e-mail naar Stichting Training for Life te sturen. 



 

 

 

INTREKKINGSFORMULIER VOOR AUTOMATISCHE INCASSO 

Stichting Training for Life wil bijdragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van moeders en kinderen 
bij de geboorte. Dit doen we door trainingsprogramma's op te zetten voor verloskundigen, verpleegkundigen, 
gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten en arts-assistenten. 

INTREKKING VAN MIJN MACHTIGING AAN STICHTING TRAINING FOR LIFE 

Hierbij trek ik de machtiging in die verleend is aan Stichting Training for Life om de maandelijks verschuldigde 
donatie van mijn rekening af te schrijven.  

Gegevens opdrachtgever  
Naam:     
Voorletters:     
Adres:     
Postcode:     
Plaats:    
IBAN nummer:    

Ondertekening opdrachtgever  
Naam:     
Datum:     
Plaats:    Handtekening:    

 

Hartelijk dank voor uw eerdere donatie! We verzoeken u vriendelijk om deze intrekking na ondertekening per 
post of gescand per e-mail naar Stichting Training for Life te sturen. 

 


