
Stichting Vrienden van Erve Kraesgenberg 
Bezoekadres: Bookholtlaan 25 
Penningmeester:. mr.ing.J.H.Zandbergen 
Denekamperdijk 44-A 
7581 PJ  Losser 
Tel: ++31(0)53-5361555 
E-mail: fidecon@hetnet.nl 
Web-site: www.erve-kraesgenberg.nl   
Rek.nr. NL 59 RABO 01691.31.394     
KvK: 08104339       
 
Elk jaar steken vele tientallen vrijwillig(st)ers geheel belangeloos de handen uit de mouwen 
om Erve Kraesgenberg in stand te houden en te exploiteren. Ook u kunt Erve Kraesgenberg 
steunen. Vanaf  € 12,50 per jaar kunt u vriend(in) van Erve Kraesgenberg worden. Naast een 
eenmalig welkomstgeschenkje, ontvangt u elke drie maanden het informatiebulletin, de 
Kraesgenbergkoerier.  
U wordt vriend(in) van Erve Kraesgenberg door invulling, opzending of inlevering van 
onderstaande antwoordstrook en betaling van uw bijdrage.   
 
Ja,  ook ik steun Erve Kraesgenberg: 
 
Naam:  _________________________________________________________________ 
 
Adres:  _________________________________________________________________ 
 
Postcode: ____ __ Woonplaats: _______________________________________ 
 
Tel. Nr:  ___-_______ E-mail:  _______________________________________ 
 
Ingaande: __-__-____ betaal ik, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van: 

 O  € 12,50   O  € 25,00   O   € 50,00  O  €…………. 
 

O ondergetekende betaalt de bijdrage via Euro- incasso en geeft onderstaande machtiging af  
 

ten laste van rekening nr:_________________________________________________ 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING       SEPA 
 Naam incassant: Stichting Vrienden van Erve Kraesgenberg 
 Adres incassant: Bookholtlaan 25 7581 BB  Losser 
 Incassant ID:  NL76ZZZ081043390000 
 Kenmerk machtiging: ____________________.  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u  toestemming aan Stichting Vrienden van Erve 
Kraesgenberg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag, als 
hierboven door u aangegeven, van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van 
Stichting Vrienden van Erve Kraesgenberg. 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. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden   
 

O ondergetekende schrijft het toegezegde bedrag  over op bankrekening  
            NL 59 RABO 01691.31.394  t.n.v. Stichting Vrienden van Erve Kraesgenberg te Losser 
 
 S.v.p. dit formulier opsturen naar Stichting Vrienden van Erve Kraesgenberg, Denekamperdijk 
44-A, 7581 PJ  Losser of inleveren op Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25 te Losser     
 
 
Datum:  __-__-____    Handtekening  ____________________________________ 


