
Formulier voor doorlopende opdracht                        Belangrijk: bezorg dit formulier ingevuld aan uw bank.

✔ Ja, ik steun Caritas International om de meest kwetsbaren in Syrië te helpen.

U kunt uw doorlopende opdracht ook eenvoudig regelen via pc-banking, zodat u niet naar de bank hoeft.  
Uw doorlopende opdracht kunt u op elk moment zelf stopzetten, als u dat zou wensen.

Ik, ondergetekende, 

Naam .................................................................................. Voornaam .................................................. 

Straat ...........................................................................................Nr. A A A Bus A A A  

Postnr. A A A A   Plaats ......................................................................................................................

houder van rekeningnummer BE  A A    - A A A A   - A A A A - A A A A geef bij deze mijn financiële 

instelling de opdracht om maandelijks :     ■ € 5     ■ € 7    ■ € 10  Ander bedrag: €..................over te schrijven  
op de rekening IBAN : BE 88 0000 0000 4141 van Caritas International vzw, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel.

Datum eerste overschrijving: A A  - A A   2018  -  Mededeling: 6671 SYRIE 

         Datum:  A A  - A A   2018             Handtekening: 

Bedankt vo r uw do rlop nd eng g men t!

Caritas International
Liefdadigheidstraat 43
1210 Brussel- België 

T. +32 (0)2 431 00 72 
infonl@caritasint.be
www.caritasinternational.be

Caritas International is een Belgische NGO die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, actief in 200 landen en regio’s. We helpen slachtoffers van geweld, natuurrampen 
en armoede, in eigen land of op de vlucht. Hulp aan de meest kwetsbaren vormt het hart van onze visie. Met uw gift helpt u mensen in nood.
Caritas International onderschrijft de etische Code van de VEF. We garanderen u transparantie over het gebruik van uw giften. Wij respecteren de privacy van onze schenkers en geven uw gegevens nooit 
door aan anderen. U beschikt eveneens over het recht op informatie. U zult minstens een keer per jaar op de hoogte gehouden worden van wat er met de ingezamelde fondsen gebeurt.


