
Uw steun is een lichtpunt in de strijd 
tegen seksueel geweld en vrouwon-
vriendelijke leefomstandigheden in 
Oost-Congo. Dankjewel!

Mandaat SEPA Europese domiciliëring
Referte voor een terugkerende invordering

Door ondertekening van dit mandaatformulier geef ik toestemming aan (A) Mamas for Africa een opdracht 
te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren en (B) mijn bank om een bedrag van 
mijn rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van Mamas for Africa.
Ik kan deze Europese domiciliëring laten stopzetten door te bellen naar Mamas for Africa op het nummer 
016/20 63 43. Ik kan gebruik maken van het recht op terugbetaling. Een verzoek tot terugbetaling moet bin-
nen de 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van mijn rekening worden ingediend.
Ik kan bij mijn bank informatie krijgen over de terugbetaling en mijn rechten met betrekking tot dit mandaat.

Mijn gegevens

Naam:        Voornaam:

Straat:          Nr:  Bus:

Postcode:   Gemeente:

Telefoon/GSM:

Emailadres:

Ja, ik ontvang graag          de viermaandelijkse rondzendbrief van Mamas for Africa per post

           regelmatige updates per email

Rekeningnummer (IBAN): 

Ja, ik geef mijn bank toestemming om maandelijks

      € 10 € 20         €

over te schrijven naar rekening BE21 7330 4774 0703 van Mamas for Africa vzw. De eerste afname vindt 
plaats vanaf het begin van de eerstvolgende maand.

Als het totaal van de giften tijdens het kalenderjaar €40 bereikt, wordt automatisch een fiscaal attest be-
zorgd in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. De opdracht kan op elk moment gestopt of 
gewijzigd worden door een bericht te sturen naar info@mamasforafrica.be of te bellen naar 016/20 63 43.

Datum:          /          /          

Handtekening:

Ja, ik steun vrouwen en meisjes in Oost-
Congo op duurzame basis.

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend terug naar:

Mamas for Africa
Nieuwstraat 26 B, 3150 Wespelaar

016/20 63 43   
info@mamasforafrica.be

Schuldeisersidentificatie: 
BE21ZZZ0471032691


