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Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Utrechtse Scheikundige Studentenvereniging "PROTON" door 
lopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Utrechtse Scheikundige 
Studentenvereniging "PROTON". 
 
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.

Doorlopende machtiging  (SEPA) 

U.S.S. "Proton"
Princetonplein 5, 3584 CC

Telefoon: 030-2531631
www.ussproton.nl

Ja, ik besluit donateur te worden van de  U.S.S. "Proton", tot wederopzegging.  

€Bedrag jaarlijkse donatie:

Naam:

E-mail: Utrecht, Nederland

Geboortedatum:

e-mail: bestuur@ussproton.nlAdres:

Plaats: Land:

Postcode:

Ik wil mijn donateurschap in laten gaan op:    01-09-

WIJZIGING EN WEDEROPZEGGING ALS DONATEUR 
Ik wil mijn donateurschap wijzigen.  
Vul nogmaals bovenstaand formulier geheel in.

 
Ja, ik besluit mijn donateurschap bij de U.S.S. "Proton" op te zeggen per:          31-08-

Naam: IBAN: (ter controle)

Datum: Handtekening akkoord:

Vul de datum en een handtekening hierboven in en zend het formulier naar ons toe. U krijgt binnen twee weken een bericht 
van ontvangst, waarop uw wederopzegging zal worden verwerkt.

(Alleen invullen als dit van toepassing is.)

Ik wens het verenigingsblad, De Chemograaph, niet te ontvangen.*

*Als Cu-donateur ontvangt u drie edities en als Ag-, Au- en Pt-donateur ontvangt u zes edities van De Chemograaph. 
Het is mogelijk om De Chemograaph online te downloaden op de Protonsite. 

Hieronder kunt u de voorkeur betreffende het ontvangen van De Chemograaph aangeven.

Opmerkingen:

Datum:
Handtekening akkoord:

Rekeningnummer (IBAN):

Lid-status:

Incassant ID: NL40ZZZ404805860000
Kenmerk machtiging:  

Bank Identificatienummer (BIC):

Plaats:
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