
__________________________________________________________________________________
Inschrijfformulier Vriend van D

 
Naam   : …………................................................................................
Adres   : …………................................................................................
Postcode  : …………................................................................
Woonplaats  : …………................................................................................
Telefoon  : …………................................................................................
E-mailadres  : …………........................
(IBAN) bankrekening : …………................................................................................
Bedrijfsnaam  : …………................................................................................
O  meldt zich aan als Particuliere 
 € ……….. (De minimum bijdrage is 
 
O meldt zich aan als Zakelijke Vriend
€ ……….. (De minimum bijdrage is € 30,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk ook welkom).
 
Deze bijdrage betaal ik door middel van 
formulier geef ik u toestemming tot het innen van de jaarlijkse bijdrage middels 
bovenstaande bankrekening in de maand januari van ieder jaar
In het eerste jaar wordt de bijdrage naar rato van het jaar geïnd. 
 
Naam :  ………………………………………         Datum: ………………………………..
 
Handtekening: ……………………………….
 
Gelieve dit inschrijfformulier, duidelijk en volledig ingevuld en ondertekend, in te sture
bovenstaand (mail) adres.x per jaar onze nieuwsbrief en je wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor epje k
Je ontvangt als vriend 4 x per jaar onze nieuwsbrief en je wordt 2 x 
een kopje koffie op de molendagen.

Heimolendreef 24 
4714 TC Rucphen 
www.deheimolen-rucphen.nl
info@deheimolen-rucphen.nl

__________________________________________________________________________________
Inschrijfformulier Vriend van De Heimolen, Rucphen

................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................
…………................................................................................

Particuliere Vriend van de Heimolen, Rucphen met een jaarlijkse bijdrage van
(De minimum bijdrage is € 15,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk ook welkom).

riend van de Heimolen, Rucphen met een jaarlijkse bijdrage van          
€ ……….. (De minimum bijdrage is € 30,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk ook welkom).
Deze bijdrage betaal ik door middel van automatische incasso. Met het ondertekenen van dit 
formulier geef ik u toestemming tot het innen van de jaarlijkse bijdrage middels incasso van 
bovenstaande bankrekening in de maand januari van ieder jaar. 
In het eerste jaar wordt de bijdrage naar rato van het jaar geïnd.  

:  ………………………………………         Datum: ……………………………….. 

……………………………….................................................. 

inschrijfformulier, duidelijk en volledig ingevuld en ondertekend, in te sture
x per jaar onze nieuwsbrief en je wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor epje k

t als vriend 4 x per jaar onze nieuwsbrief en je wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor 
een kopje koffie op de molendagen. 

rucphen.nl 
rucphen.nl 

__________________________________________________________________________________ 
e Heimolen, Rucphen 

................................................................................ 
…………................................................................................ 

................ 
…………................................................................................ 
…………................................................................................ 

........................................................ 
…………................................................................................ 
…………................................................................................ 

van de Heimolen, Rucphen met een jaarlijkse bijdrage van 
welkom). 

van de Heimolen, Rucphen met een jaarlijkse bijdrage van           
€ ……….. (De minimum bijdrage is € 30,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk ook welkom). 

. Met het ondertekenen van dit 
incasso van 

inschrijfformulier, duidelijk en volledig ingevuld en ondertekend, in te sturen maar 
x per jaar onze nieuwsbrief en je wordt 2 x per jaar uitgenodigd voor epje k 

per jaar uitgenodigd voor 


