VRIENDEN VAN HET
YVONNE VAN GENNIP TALENT FONDS
Ondergetekende
Naam bedrijf (indien van toepassing)
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Dhr / Mw *
Voornaam/-letters
Naam
…………………………….

……….………...……………………………………………………..

Volledig adres
……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer
E-mailadres
…………………………………….

…………………………………………………………………….……………

hierna te noemen "vriend", verklaart de hier onder gemarkeerde vriendschap aan te gaan met het Yvonne
van Gennip Talent Fonds (“YVGTF)::**

•
•
•

Platinum (€ 1.000,- per jaar)

Zilver (€ 250,- per jaar)

Goud (€ 500,- per jaar)

Brons (€ 100,- per jaar

Vriend verklaart graag als platinum, gouden, zilveren of bronzen vriend vermeld te willen worden op de
website yvgtf.nl en in het jaarverslag en andere publicaties? Ja / Nee *
Zo ja, dan graag vermelding onder: bedrijfsnaam / persoonsnaam *
Graag ontvang ik de nieuwsbrief van het Yvonne van Gennip Talent Fonds? Ja / Nee *

De vriend verklaart het corresponderende bedrag (de “vriendschapskosten”) jaarlijks verschuldigd te zijn
aan de Stichting Yvonne van Gennip Talent Fonds, statutair gevestigd te Volendam, ingeschreven in het
handelsregister van de KvK voor Amsterdam onder nummer 67982786. De nota met de vriendschapskosten
wordt door het YVGTF jaarlijks verzonden naar voornoemd adres van de vriend. Vriend verklaart de
koopsom op de navolgende wijze te voldoen:**
Door ondertekening van deze vriendschap geeft de koper toestemming aan YVGTF om jaarlijks een
incasso-opdracht te sturen naar zijn bank om de koopsom van zijn rekening af te schrijven.
IBAN

Door de jaarlijkse nota’s binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen op de wijze die op de nota is
aangegeven.
Deze vriendschap wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de
ondertekeningsdatum. Stopzetting is echter mogelijk door een e-mail te sturen naar info@yvgtf.nl. Deze mail
moet verzonden én bevestigd worden voor het verstrijken van de termijn van het lopende vriendschapsjaar.
Voor akkoord
Plaats:
Datum:
Naam:
Handtekening:
*
**

doorhalen hetgeen niet van toepassing is;
aankruisen wat van toepassing is

Yvonne van Gennip Talent Fonds ◼ E-mail: info@yvgtf.nl ◼ Tel.: 06 – 225 229 49

