
Gereformeerde Kerk Zwolle e.o.(GKN)   Eenmalige machtiging S€PA 
Collecte bonnen administratie 
Puntkroos 131 
8043 NV Zwolle 
Telefoon 0382000323 
e-mail: boekhouder@gereformeerdekerkzwolle.nl 
Banknummer Kerk NL 19 RABO 01024.81.571  Incassant ID NL 13ZZZ57245053020000  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Gerformeerde Kerk Zwolle e.o. 
(GKN) om een eenmalige Incasso-opdracht te sturen naar uw om het onderstaand bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens afname collectebonnen en uw bank om het onderstaand bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van : 
 
Naam    :  
 
Adres    :  
 
Postcode en Woonplaats :  
 
IBAN nummer :  
 
   X 28 collectebonnen a € 2.00 Per vel € 56.00 Totaal  € 
   X 28 collectebonnen a € 1.00 Per vel € 28.00 Totaal  € 
   X 28 collectebonnen a € 0.50 Per vel € 14.00 Totaal  € 
 
        Totaal af te schrijven € 
 
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. 
 
Plaats en Datum :    Handtekening : 
 
_________________________________________________________________________________ 
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