Leontienhuis
T.a.v. Jeannette Donken
Westbaan 286
2841 MC Moordrecht

WORD DONATEUR VAN
HET LEONTIENHUIS!

Plak hier
een postzegel
svp.

HELPT U LEONTIEN
MET HELPEN?

Machtiging Leontienhuis

Het Leontienhuis is een inloophuis voor
mensen met een eetstoornis en hun naasten.
De steun die hier wordt geboden moet naar
onze mening voor iedereen bereikbaar zijn,
daarom vragen we geen bijdrage voor
deelname aan het programma. Wellicht kent
u in uw (naaste) omgeving mensen met een
eetstoornis en weet u als geen ander hoe
belangrijk steun, informatie en een
luisterend oor zijn wanneer het niet goed
gaat. Maar om dit te blijven doen heeft het
Leontienhuis ook steun nodig. Leontien en
haar team werken hard om fondsen te
werven en wij vragen ook úw bijdrage.

Ja, natuurlijk word ik donateur van het Leontienhuis en machtig ik het
Leontienhuis om, tot wederopzegging, maandelijks het volgende bedrag af
te schrijven van mijn rekeningnummer:

€			

af te schrijven maandbedrag

van IBAN-nummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Steun het Leontienhuis!

U kunt het Leontienhuis structureel ondersteunen door een maandelijkse
bijdrage van € 5,- , € 10,- of € 25,- door middel van het invullen van het
machtigingsformulier.

Emailadres

Ja ik ontvang ook graag 1x per 2 maanden de Nieuwsbrief

Eenmalige gift

van het Leontienhuis.

Wanneer u geen machtiging wilt invullen, maar wel een eenmalige gift wilt
overmaken, dan kan dit op rekeningnummer: NL56RABO 0153557613 t.n.v.
Stichting Leontienhuis o.v.v. eenmalige gift.

Handtekening

Sponsoractiviteit

Ook is het mogelijk om sponsoractiviteiten voor ons te
ontplooien. Ga bijvoorbeeld een sportieve uitdaging aan
en laat u of uw team sponsoren voor het Leontienhuis.
Wanneer u per persoon minimaal € 300,- voor het
Leontienhuis ophaalt, kunt in ons exclusieve shirt
sporten. Stuur voor meer informatie een mail naar
info@leontienhuis.nl o.v.v. sponsoractiviteit.

Door deze machtiging te ondertekenen, geef je toestemming aan het Leontienhuis,
Zuidplasweg 13, 2761 JK Zevenhuizen Nederland, incassant ID: NL19ZZZ244486620000
Stichting Leontienhuis voor het sturen van doorlopende incasso-opdrachten naar je bank om
je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving, kun je
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank
(vraag je bank naar de voorwaarden).

✁

