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Formulier doorlopende machtiging bedrijven / SEPA

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam Straat + huisnummer

Postcode Woonplaats

Land Telefoon

E-mail voor factuur Website

KvK nummer IBAN-nummer

BTW nummer

Contactpersoon

Achternaam Voorletters

Voornaam Functie

Telefoon E-mail

Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Vrienden UMC Utrecht gebruikt uw persoonsgegevens om u te infor-
meren over uw donatie, het voeren van administratie en activiteiten van Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
Lees meer hierover in ons privacy statement op vriendenumcutrecht-wkz.nl/privacy.

Machtiging
Met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis (gevestigd te Utrecht,  
incassant ID: NL9ZZZ0560837770000) en mijn bank om          maandelijks /          jaarlijks          €   (excl. btw) 
van mijn rekening af te schrijven. Het machtigingskenmerk ontvangt u per post. 

Ingangsdatum

Hiermee steun ik onderzoek binnen het UMC Utrecht

afleiding- en ontspanningsactiviteiten in het Wilhelmina Kinderziekenhuis

We verwelkomen uw organisatie als bedrijfsvriend voor minimaal 1 jaar. Daarna is deelname is tot wederopzegging. De opzeg-
termijn is één maand. U kunt uw deelname opzeggen door een e-mail te sturen naar vrienden@umcutrecht.nl. U ontvangt van 
Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis een bevestiging van de opzegging per e-mail.

Communicatie
U ontvangt een communicatietoolkit en de daarbij horende richtlijnen die u kunt gebruiken voor interne en externe communi-
catie over uw steun aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van 
uw bedrijfsnaam en logo op de website van Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis.

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

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief van Vrienden UCM Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Andere communicatie-uitingen en/of middelen mogen alleen na schriftelijke toestemming van Vrienden UMC Utrecht & Wilhel-
mina Kinderziekenhuis worden gebruikt. Na beëindiging van uw deelname aan het bedrijvennetwerk bent u niet meer  
gerechtigd de ontvangen communicatiemiddelen te gebruiken.

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en mijn bedrijf wordt bedrijfsvriend van Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina 
Kinderziekenhuis. Ondergetekende is bevoegd namens het bedrijf te tekenen.

Naam Bedrijfsnaam

Plaats Datum

Handtekening

U kunt het ingevulde formulier, voorzien van handtekening, mailen naar vrienden@umcutrecht.nl of opsturen naar: 
Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis, Huispostnummer Q05.4.302, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht. 
Voor vragen kunt u ook bellen naar: 088 - 75 610 10.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, zodat 
een bedrag van uw rekening afgeschreven kan worden wegens uw structurele steun aan Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ook geeft u hiermee toestemming aan uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis. 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 .

Bedrijfsvriend van
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