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Naam:   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Voornaam:    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Adres: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

Nr.: AAAA   Bus: AAAA    Postcode: AAAA  

Plaats: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Geboortedatum: AA  - AA  - AAAA   Tel.:  AAAAAAAAAA

Bankrekeningnummer IBAN: BE AA  - AAAA  - AAAA  - AAAA    

 Bedrag te storten op BE10 2100 4715 6604 van Caritas International 
 (schuldeiseridentificatie BE16ZZZ0410644946), Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel: 

      5 euro        10 euro        15 euro        20 euro         ............. euro 

 Terugkerende invordering:     Maandelijks       Andere keuze ...........................

 Datum: AA  / AA  / 20AA     Handtekening:✘ 

Met het ondertekenen van dit mandaat, geef ik aan Caritas International de toestemming om invorderingen 
te sturen naar mijn bank en mijn bankrekening te debiteren met het aangeduide bedrag en mijn gekozen  
frequentie. Ik geef de toestemming aan mijn bank om mijn rekening te debiteren naargelang de instructies  
ontvangen van Caritas International. De steun loopt door tot mijn opzegging, wat ik op eender welk moment  
kan doen. Onder bepaalde voorwaarden, heb ik het recht om terugbetaling van een domiciliëring aan mijn bank 
te vragen binnen 8 weken nadat het bedrag van mijn rekening werd gedebiteerd. Ik kan meer informatie hierover 
verkrijgen bij mijn bank en over mijn rechten en verplichtingen.

Caritas International is een Belgische ngo, deel van het wereldwijde Caritas-netwerk van 165 katholieke organisaties, actief in meer dan 200 landen en regio’s. Caritas 
is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Alle rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd. Om u te kunnen informeren over onze projecten, over 
wat we met uw steun doen, en om een fiscaal attest te kunnen opstellen, bewaren wij uw gegevens in ons schenkersbestand. We respecteren uw privacy en geven 
uw gegevens niet door. U hebt altijd het recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en het recht om uw toestemming in te trekken. Schrijf in die 
gevallen naar Caritas International, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel t.a.v. onze Data Protection Officer Hubert Thienpont of mail hem via privacy@caritasint.be. 
Voor meer details: lees onze volledige privacyverklaring op www.caritasinternational.be/nl/privacy
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Mandaatformulier voor een  
regelmatige gift aan Caritas International

Dank u wel dat u dit formulier invult. Vergeet daarbij zeker niet het te ondertekenen, de datum te noteren.  
U kunt het terugsturen per post naar Caritas International, t.a.v. Davy De Witte, Liefdadigheidstraat 43,  
1210 Brussel, of per e-mail naar d.dewitte@caritasint.be. Dat is het enige dat u hoeft te doen. Wij brengen 
dan alles in orde voor u bij uw bank. Van harte bedankt voor uw steun voor de meest kwetsbaren.
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