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V A J R A  M A C H T I G I N G S K A A R T               S E P A  
 
te sturen naar:  Stichting Vajra 

De Clercqstraat 26-III 
1052 NE AMSTERDAM, Nederland  

 

IBAN:  NL96 INGB 0003 2370 25 
 incassant-ID:  NL45ZZZ30146196 
RSIN NR ANBI:   815863159 
 
Na onze verwerking van deze machtiging informeren we je over het eraan toegekende kenmerk. 
 

 
Ik geef door ondertekening van dit formulier toestemming aan Stichting Vajra om … 

 een eenmalige incasso-opdracht 
 doorlopende incasso-opdrachten 

Van plan om ten minste vijf jaar lang jaarlijks een vast bedrag te doneren?  
Overweeg dan een schenkingsovereenkomst: zie www.vajra.nl/schenkingsovereenkomst  

Je mag dan jaarlijks het gehele bedrag van je belastbare inkomen aftrekken.  Voor deze aftrek geldt dan géén drempelbedrag. 
 

… naar mijn bank te sturen om: 
 eenmalig 
 doorlopend  

 per kwartaal 
 per halfjaar 
 per jaar 

 

 een bedrag van € .................................................. van mijn rekening te doen afschrijven. 
 

Als ik het oneens ben met een afschrijving, kan ik die laten terugboeken. Ik neem daartoe dan binnen acht weken na afschrijving contact met mijn bank op. 
 

Het geïncasseerde bedrag moet worden besteed aan: 
 sponsoring van één leerling of meerdere leerlingen – zie www.vajra.nl/leerling 

voor meer informatie: neem contact op met Cécile Sanders (zie onder aan deze pagina) 
 uitbreiding van de Vajra Academy 
 een door Stichting Vajra te bepalen doel 

 
 naam en voorletter(s)  ...........................................................................................................................................  

 straat en huisnummer  ...........................................................................................................................................  

 postcode  ...........................................................................................................................................  

 plaats  ...........................................................................................................................................  

 land  ...........................................................................................................................................  

 IBAN  …………………………………… ( in buitenland? BIC:     ……………………………………………………………) 

 telefoon  ...........................................................................................................................................  

 mobiel  ...........................................................................................................................................  

 e-mailadres  ...........................................................................................................................................  

 datum …………………………………… plaats ………………………………………………………………………………………… 

 handtekening  

 

 

vragen over sponsoren van leerling: cecile.sanders@vajra.nl | 06 41123774 
vragen over overige projecten:  maarten.olthof@vajra.nl | 06 19400886 
vragen over financiën:  tonia.star@vajra.nl | 020 683 35 33 

Houd zelf een kopie van dit machtigingsformulier.


