Aan :

Nationaal Hulpfonds voor de Slachtoffers van het Belgische Vliegwezen vzw
Schuldeiseridentificatie : BE66ZZZ0409600811
Ondernemingsnummer 0409.600.811

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING – CORE
REFERTE

L I

D G E L D

V Z W

VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geeft u toestemming (A) aan de vzw FONAVIBEL een opdracht te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in
overeenstemming met de opdracht van vzw FONAVIBEL. De terugkerende invordering van het lidgeld wordt in principe elk jaar
in de loop van januari uitgevoerd.
U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen door uw bank. Dit gebeurt volgens de voorwaarden die in uw overeenkomst
met de bank zijn vastgelegd. U moet uw verzoek tot terugbetaling indienen binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van
uw rekening werd gedebiteerd.
Elke betwisting of annulatie van dit mandaat dient schriftelijk aan het secretariaat van vzw FONAVIBEL gemeld te worden.
De annulatie wordt definitief na een schriftelijke bevestiging van uitvoering door ons secretariaat.

Ondergetekende,

Nederlandstalig / Franstalig (*)
Actief militair / Burger (*)

Stamnummer

(*) De onnodige vermelding schrappen

NAAM - Voornaam
Straat - nummer - bus
Postcode - Gemeente
Land

Eenheid

E-mail Privé
IBAN rekeningnummer B E
BIC code
Contractnummer

2

0

1

0

0

6

0

Lidnummer

9

1

1

2

4

4

9

Code

9

8

2

6

4

1

AV / RVB

(in te vullen door vzw FONAVIBEL voor elk nieuw lid)

□ Ik ga akkoord dat deze gegevens gebruikt worden voor de verwerking van deze domiciliëring, zoals
beschreven in de Privacyverklaring op de website www.fonavibel.be
Datum (dag / maand / jaar) :

Handtekening :



GELIEVE DIT DOCUMENT INGEVULD TERUG TE STUREN NAAR vzw FONAVIBEL (NIET NAAR DE BANK)

Adres : FONAVIBEL Kwartier Majoor HOUSIAU - Martelarenstraat, 181 - 1800 VILVOORDE (PEUTIE)
Tel : 02/441.07.51 - E-mail : fonavibel@mil.be - IBAN : BE18 2100 8194 6965 - BIC : GEBABEBB
Website : www.fonavibel.be – Ondernemingsnr.: 0409.600.811

