
Lidmaatschap Longfonds bedrijvennetwerk
Formulier doorlopende machtiging bedrijven/sepa

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Longfonds om  doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen zodat een bedrag van uw rekening afgeschreven 

kan worden wegens uw structurele steun aan het Longfonds. Ook geeft u hiermee toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van het Longfonds. 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.

Het Longfonds is een door het CBF Erkend Goed Doel. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het Longfonds gebruikt uw gegevens om u te  
informeren over haar (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten. Als u deze informatie niet op prijs, dan kunt u dit telefonisch laten 
weten via telefoonnummer: 033-434 1217 of per e-mail: SilkeVeurink@longfonds.nl

Machtiging 
Met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik het Longfonds en mijn bank toestemming om maandelijks  €                         (min. €200,- excl. btw) 

van mijn rekening af te schrijven. Het bedrag wordt geïncasseerd op de laatste vrijdag van de maand, startend vanaf de ingangsdatum. 
Gewenste ingangsdatum:                          Het machtigingskenmerk ontvangt u per e-mail.

Wij verwelkomen uw organisatie als vriend van het Longfonds voor minimaal 1 jaar. Daarna is deelname tot wederopzegging. Opzegtermijn is één 
maand. U kunt uw lidmaatschap stopzetten door een e-mail te sturen naar SilkeVeurink@longfonds.nl. Na opzegging ontvangt u een bevestiging 
per e-mail. 

Communicatie 
U ontvangt een communicatietoolkit om uw steun aan het Longfonds en uw deelname aan het Longfonds bedrijvennetwerk uit te dragen. Wij 
vragen uw akkoord voor het communiceren van uw bedrijfsnaam en logo op de website van het Longfonds:

❏	 Ja, ik geef hier toestemming voor.  ❏	 Nee, ik geef hier geen toestemming voor.

Andere communicatie-uitingen en/of middelen mogen pas na schriftelijke toestemming van het Longfonds worden ingezet. Na beëindiging van uw  
lidmaatschap van het Longfonds bedrijvennetwerk, bent u niet meer gerechtigd de ontvangen communicatiemiddelen in te zetten.

Op het lidmaatschap van het Longfonds bedrijvennetwerk is de Gedragscode Longfonds bedrijvennetwerk van toepassing. Deze Gedragscode treft u  
bijgaand aan.

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en mijn bedrijf wordt lid van het Longfonds bedrijvennetwerk. Ondergetekende is bevoegd namens 
het bedrijf te tekenen.

Het ingevulde formulier kunt u, voorzien van handtekening, versturen per e-mail naar SilkeVeurink@longfonds.nl  
of opsturen naar: Longfonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort t.a.v. Silke Veurink

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:

Postcode:

Land:

E-mail:

KvK nr:

Branche:

Aantal medewerkers:  

Straat + huisnummer:

Woonplaats:

Telefoon: 

Website: 

IBAN-nummer:  

BIC-code: 

BTW-nummer: 

Contactpersoon
Achternaam:

Voornaam:

Telefoon:

Voorletters:   ❏		 M  ❏	 V

Functie:

E-mail:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

Datum: 

Bedrijfsnaam:
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