Postzegel
niet nodig

Hulp Oost-Europa
Antwoordnummer1055
3770 VB Barneveld

Meer informatie en/of vragen?
Neem contact op met Herbert van
Daalen, medewerker stichting HOE.
Telefoon 0342-42005 of mail naar
hvdaalen@stichtinghoe.nl

T +31 (0)342 420554 E info@stichtinghoe.nl
NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld

stichtinghoe.nl

De acceptgiro
verdwijnt
per 1 juni 2023

Wij ver tellen u graag
over de alternatieven

Graag hieronder uw keuze aanvinken en verder invullen

Nieuwsbrief met Betalingkenmerk

Ik blijf graag de nieuwsbrieven ontvangen

Ja, ik blijf het werk van Hoe steunen

1.
Voorletter(s) .........................................................................
Dhr.
Mevr.

Achternaam ..........................................................................................................................................

Adres ..........................................................................................................................................................

100 procent belastingvoordeel.
U heeft geen omkijken naar de giften voor het werk van HOE.
Geen internetverbinding nodig.
Schenking stopt altijd bij werkloosheid, arbeids-ongeschiktheid
of overlijden.

Postcode ..................................... Woonplaats .......................................................................................

•
•
•
•

Giftbrief met betalingskenmerk

Dit wordt automatisch afgeschreven
na uw toestemming.

Geboortedatum................................................................................................................................

Periodieke gift
U sluit een overeenkomst periodieke gift
(schenking) af. U steunt het werk van HOE
voor minimaal vijf jaar met een door u
aangegeven jaarlijkse bijdrage.

 
per maand  
per kwartaal  
per jaar
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Stuur mij de giftbrief

•

2.

Bankkosten zijn minder dan 1 cent.
U heeft geen omkijken naar de giften voor het werk van HOE.
Geen internetverbinding nodig.
Met een telefoontje/brief/email de automatisch
afschrijving per direct stopzetten.
Afschrijving binnen acht weken annuleren.

E-mailadres ...........................................................................................................................................

•
•
•
•

Automatisch afschrijven

Hoge verwerkingskosten.
Bankkosten 13 cent per afschrijving.
Bij online bankieren is een internetverbinding nodig.
Een ‘overschrijvingsformulier’ zelf aanvragen bij uw bank.
Afschrijving kunt u niet zelf meer annuleren
(op verzoek storten we het bedrag terug).

U kunt deze antwoordkaart in een envelop portvrij opsturen naar:
Stichting Hulp Oost-Europa,
Antwoordnummer 1055, 3770 VB Barneveld

•
•
•
•
•

Voor  Algemeen werk van Hoe
 Specifiek project
....................................................

U heeft zelf in de hand wanneer u een gift wilt geven.

€ ............  maandelijks
 per kwartaal
 jaarlijks

•

N L

Bankkosten 13 cent per afschrijving.
Bij online bankieren is een internetverbinding nodig.
Een ‘overschrijvingsformulier’ zelf aanvragen bij uw bank.
Afschrijving kunt u niet zelf meer annuleren
(op verzoek storten we het bedrag terug).

IBAN

•
•
•
•

Handtekening*

Dit wordt automatisch afgeschreven
na uw toestemming.

U heeft zelf in de hand wanneer u een gift wilt geven.

Datum*

Automatisch afschrijven
U geeft toestemming om uw gift
(regelmatig) automatisch af te laten
schrijven van uw bankrekening.

Met dit betalingskenmerk maakt
u via uw eigen bank een gift over.
Dit kan via online bankieren of met
een overschrijvingsformulier.

•

*Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Hulp OostEuropa om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het
verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag
naar de voorwaarden. Stichting Hulp Oost-Europa, incassant ID
NL35ZZZ411796750000, Veemweg 2, 3771 MT Barneveld. Uw
ingevulde gegevens worden niet gedeeld met derden.
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Giftbrief betalingskenmerk
U ontvangt giftbrieven (soort nota)
op het moment dat u dat wilt.
U geeft aan hoe vaak u jaarlijks
zo’n giftbrief wilt ontvangen.

Met dit betalingskenmerk maakt
u via uw eigen bank een gift over.
Dit kan via online bankieren of met
een overschrijvingsformulier.

............................................................................................................

2

Nieuwsbrief Betalingkenmerk
Bij iedere nieuwsbrief zit een
betalingskenmerk in plaats
van de acceptgiro.

Plus en min punten

.........................................................

1

Hoe geef ik de gift

Periodieke gift

Alternatieven

Stuur mij documentatie om een periodieke schenking te regelen.


We willen het u zo veilig en
makkelijk mogelijk maken.
Geef hier uw voorkeur op

De acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023. Vanaf die datum ontvangt
u geen acceptgiro meer van stichting HOE. We hebben de
alternatieven voor u op een rijtje gezet met de plus- en minpunten,
zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

3.

4.

De alternatieven op een rijtje

