Vriend van

De
Nollen

Word Vriend van De Nollen voor € 50,- per jaar en ontvang gratis het boek: De Tuin als levensvorm. De Nollen R.W. van de Wint.
Daarnaast wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de ‘Nollendag’, openingen van tentoonstellingen, lezingen en excursies. Ook wordt u
op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen ten aanzien van het museum. Tevens houden we u op de hoogte middels de digitale
nieuwsbrief, die eenmaal per jaar verstuurd wordt. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. U bent lid tot wederopzegging. Wanneer u belangstelling heeft, vul dan onderstaand machtigingsformulier in.
Stichting De Nollen 					T 0223 - 660 200
Postbus 4065 						E info@projectdenollen.nl
1780 HB Den Helder 					

W www.projectdenollen.nl

Bezoekadres Burgemeester Ritmeesterweg 10 		

K.v.K. Noordwest-Holland 41239067

naast Station Den Helder Zuid 				

Rabobank NL74 RABO 0161849237

✁
‘Vriend van de Nollen’ machtigingsformulier automatische incasso
Naam incassant : Stichting de Nollen | Burgemeester Ritmeesterweg 10 | 1784 NV | Den Helder | Nederland
ID: NL21ZZZ412390670000. Kenmerk machtiging : Donatie vriend van de Nollen
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting de Nollen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘vrienden donatie’ overeenkomstig de opdracht van Stichting de Nollen.
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.
Naam:
Adres:
Postcode: 			Woonplaats: 							Land *:
E-mail: 									Telefoon:
Bank No. IBAN:								BIC**:
Plaats & Datum: 								Handtekening:

Gelieve dit formulier (bewaar voor uzelf een kopie) in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar:
Stichting De Nollen Postbus 4065 | 1780 HB | Den Helder
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. **Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

