Inschrijfformulier Respijtdag Gouda
Zaterdag 26 september 2020

Vergeet a.u.b. niet het SEPA-machtigingsformulier in te vullen. Mocht het SEPA-formulier niet
ingevuld zijn dan kunnen wij de inschrijving niet in behandeling nemen.
Eén formulier per deelnemer gebruiken.
Gegevens mantelzorger
Naam:

Voorletters:

m/v*

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Geboortedatum:
Voorkeur dagdeel :

Ochtend

Middag

Heeft u een fysieke beperking waardoor u een loophulpmiddel gebruikt**?
Heeft u een allergie/intolerantie waarmee we rekening moeten houden i.v.m. de versnapering?
Graag hier vermelden:
Het inschrijfformulier graag ondertekend mailen naar gouda@mantelzorgcentraal.nl of per post
versturen naar Mantelzorgcentraal , Antwerpseweg 7, 2803 PB te Gouda O.v.v. Respijtdag Gouda
Voor vragen kun je terecht bij gouda@mantelzorgcentraal.nl of bellen naar 088 0234 226

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Let op! Er worden afstanden te voet afgelegd

SEPA Eenmalige machtiging
Standaard Europese incasso
Incassant:

Incassant ID:
Bankrekening Incassant:
Kenmerk machtiging:

Palet Welzijn
Antwerpseweg 7
2803 PB Gouda
NL 60 ZZZ 2449 1842 0000
NL 09 INGB 0657 3358 78
(debiteurnummer, door administratie in te vullen)

Eenmalige incassomachtiging inzake “Respijtdag Gouda” van Palet Welzijn waar u zich voor
opgegeven heeft. De incasso zal in september 2020 worden uitgevoerd.
Het bedrag van € 14,50 zal in rekening gebracht worden.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Palet Welzijn Standaard Europese
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Palet
Welzijn.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek
moet binnen acht weken na de datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
(In te vullen door de geïncasseerde)
Naam:
(maximum 70 karakters)
________________________________________________________
Adres:
(maximum 70 karakters)
________________________________________________________
Postcode: _________ Woonplaats: _________________________
Land: __________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN):

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

BIC (de code van uw bank): l_l_l_l_l_l_l_l_l
(U kunt uw IBAN rekeningnummer en BIC op uw rekeningafschriften vinden)
Activiteit: Respijtdag Gouda 2020
Datum:

___________________________

Plaats:

_____________________

Naam:
___________________________
(tekenbevoegde)

Handtekening

______________________________

