
Mevrouw, Mijnheer,
 
 
Bedankt voor het downloaden van ons overschrijvingsformulier. Hiermee kunt u een gift doen 
voor de meest kwetsbaren van deze wereld. Al wat u nog moet doen is het invullen en aan uw bank 
bezorgen.
 
We zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten via ons trimestrieel magazine. 
U kunt ook al onze acties en projecten volgen op onze site en sociale media.
 
Sta mij ook toe om u eraan te herinneren dat als de som van uw giften gelijk of meer is dan € 40 
per jaar, u automatisch een fiscaal attest krijgt in de loop van de maand februari of maart van het 
jaar volgend op uw giften.
 
Hebt u nog vragen? Contacteer dan gerust Davy De Witte op het nummer 02 431 00 72 of per e-
mail via d.dewitte@caritasint.be.
 
Nogmaals bedankt voor uw steun,
 
 
  
 
 
 François Cornet
Directeur Caritas International

Om u te kunnen informeren over onze projecten, het gebruik van uw giften en om uw fiscaal attest op te stellen, bewaren we uw gegevens in 
onze database. We respecteren uw privacy en delen uw gegevens nooit met anderen. In elk geval behoudt u ook het recht om de gegevens die 
op u betrekking hebben te consulteren, wijzigen en verwijderen, het gebruikt te beperken of u te verzetten. Voor elke vraag over dit 
onderwerp, richt u tot Caritas International, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel, ter attentie van onze Privacyverantwoordelijke Hubert 
Thienpont, per e-mail aan privacy@caritasint.be.
Minstens één keer per jaar zult u op de hoogte gehouden worden van wat er met de ingezamelde fondsen is gebeurd. Caritas International 
onderschrijft ook de ethische code van de VEF. Als zodanig garanderen wij u transparantie in het gebruik van uw giften.
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Bedankt voor uw steun! 


