
Antwoordformulier Actie Kerkbalans 2022  

Bankrekeningnummers: 
NL80 RABO 0154 7140 03 (Haarsteeg)  NL94 RABO 0136 5017 10 (Nieuwkuijk) 
NL28 RABO 0136 5906 83  (Vliedberg)  NL58 RABO 0154 7929 69       (Vlijmen)      

Of 

Of 

     
Geef uw keuze aan in één van de onderstaande vakken (Incasso of toezegging) 

 

Mijn gegevens: 
Naam, voorletters:  _____________________________________________________________ 
Straat:  _________________________________________________  Huisnummer:  _________ 
Postcode:  ____________________  Plaats:  _________________________________________ 
Tel:  _________________________   E-mailadres:  ____________________________________ 
Mijn bankrekening: ____________________________________ 
(svp uw IBAN-nummer vermelden (te vinden op uw bankafschrift of uw betaalpas)). 

[ ] Ik kies voor een Toezegging voor 2022: 
Ik zeg hierbij toe een bijdrage van € ________ per F jaar  F halfjaar  F kwartaal F maand 

over te schrijven op een van de bankrekeningen van de Parochie Heilige Augustinus. 
Ik regel zelf de overboeking.    → ga nu naar ondertekening 

[ ] Ik kies voor een Incasso (Als u al een doorlopende incasso heeft afgegeven in het verleden 
en u wenst deze te handhaven dan hoeft u verder niets te doen).  
 
Met dit formulier machtig ik de Parochie Heilige Augustinus om een incasso te sturen naar mijn 
bank inzake kerkbijdrage/kerkbalans. Ik kies voor een:  

o wijziging van mijn huidige incassomachtiging naar  
         € ________ per F jaar  F halfjaar  F kwartaal F maand 

o éénmalige machtiging voor het hele jaar 2022 voor een bedrag van € _________  
(Dit bedrag wordt omstreeks maart 2022 geïncasseerd)  

o nieuwe doorlopende machtiging van € ________ per F jaar  F halfjaar  F kwartaal F maand 

Een incassomachtiging kunt u schriftelijk beëindigen. Onterechte afschrijvingen kunt u laten terugboeken of zelf storneren. 

→ ga nu naar ondertekening 

Ondertekening: 
Datum:  ____/_____/ 2022  Handtekening: ___________________________ 

 

Wij verzoeken u vriendelijk dit ingevulde, ondertekende formulier terug te sturen  
naar:    Parochie Heilige Augustinus     
             Pastoriestraat 15                 Of per e-mail naar:  secretariaat@augustinus-parochie.nl 
             5251 BB  Vlijmen 
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