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Word Vriend van Oase Oosterbeek 
 
 
Ik word Vriend van Oase Oosterbeek en steun het inloophuis met een bijdrage van: 
(op beide regels s.v.p. één vakje aankruisen en indien “anders” aangekruist s.v.p. bedrag invullen) 
 
□ € 10,-  □ € 25,-   □ € 50,-  □ € 100,- *) □ anders: _________________ *) 

□ per maand  □ per kwartaal □ per jaar  □ eenmalig  

Ik verleen Stichting Oase Oosterbeek toestemming om bovenstaand bedrag af te schrijven 
door gebruik te maken van onderstaande door mij ingevulde machtiging aan: 
 

Stichting Oase Oosterbeek, Nassaulaan 39, 6861DA  Oosterbeek 
Bankrekening: NL52 RABO 0191 8770 50 Incassant ID: NL63ZZZ614497090000 

 
Naam:   _______________________________________________________ 

Adres:   _______________________________________________________ 

Postcode/ plaats: _______________________________________________________ 

Email adres:  _______________________________________________________ 

Nummer bankrekening (IBAN):  ___________________________________________ 

Plaats: _______________________________          Datum: _______________________ 

 

Handtekening:  _______________________________________________________ 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Oase Oosterbeek een eenmalige of door-
lopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw 
bijdrage aan Oase Oosterbeek en uw bank om eenmalig of doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrij-
ven overeenkomstig de opdracht van Stichting Oase Oosterbeek.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 
Stuur het formulier naar: 
Secretariaat Oase Oosterbeek 
Nassaulaan 39, 
6861 DA Oosterbeek 

Of lever het formulier in bij: 
Inloophuis Oase Oosterbeek 
Lebretweg 2A 
6861 ZW  Oosterbeek           

 

*)  Schenken met belastingvoordeel, dankzij ANBI-status Stichting Oase Oosterbeek 
Wilt u jaarlijks € 100,- of meer schenken en zeker zijn van belastingvoordeel doe dan een 
schenking met een meerjarige overeenkomst (min. 5 jaar). U vindt de door de Belasting-
dienst opgestelde modelovereenkomst op de donateurspagina van www.oaseoosterbeek.nl. 
Download de Handleiding en het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’, vul daarop de ge-
gevens van u als schenker in en stuur het formulier in tweevoud naar het hierboven ge-
noemde postadres van Oase Oosterbeek.  
 
Wilt u hulp bij het invullen van dit formulier of de meerjarige overeenkomst stuur dan een 
email aan info@oaseoosterbeek.nl  


