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BeneVia Adviesgroep B.V. te Dordrecht is hoofdsponsor van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 

Verzoek tot inschrijving als Vriend van het Dordrechts Philharmonisch Orkest 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij om inschrijving als Vriend van het Dordrechts Philharmonisch Orkest te 
Dordrecht, per (datum)     , 20    
 

Achternaam  ❑ Man ❑ Vrouw 

Voorletters  

Adres  

Postcode en 
woonplaats 

 

Telefoon thuis  Telefoon mobiel  

IBAN  

E-mail adres  

 
Ondergetekende wenst jaarlijks als bijdrage voor “Vrienden van de Phil” het bedrag van € … (minimaal € 
25,-) op de volgende wijze te voldoen: 
 

❑ Per (automatische) overboeking (u regelt dit zelf) naar bankrekening: 
NL12 INGB 0001 7201 96 t.n.v. Dordrechts Philharmonisch Orkest o.v.v. “Vriend van de Phil”. 

 
❑ Per automatische incasso: vul s.v.p. ook de onderstaande machtiging in! 

  
 
Handtekening        Datum      

 
 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging Dordrechts 
Philharmonisch Orkest om doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar zijn / haar bank, om 
jaarlijks het bedrag van €    (minimaal € 25,00) als bijdrage voor de “Vrienden van de Phil” 

van zijn / haar bankrekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend overeenkomstig de opdracht 
van de vereniging een bedrag af te schrijven van uw rekening: 
 
IBAN:     _____________ t.n.v. __________________________________ 
  
Deze machtiging vervalt in het jaar volgend op het jaar waarin de “Vriendschap” met het Dordrechts 
Philharmonisch Orkest wordt beëindigd. Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u 56 dagen de 

tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te storten. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 
 
Ondergetekende stemt ermee in dat bovenvermelde gegevens worden gebruikt voor verspreiding van het 
verenigingsblad De Phileriaan en voor communicatie over interne en externe verenigingsactiviteiten, 
waaronder activiteiten in het verenigingsgebouw. 
  

 
Handtekening     Plaats en datum       __  
 
Deze aanmelding kan worden ingeleverd bij één van de Philleden of worden gestuurd aan secretaris 
DPhO, Spirea 7, 3317 JP  Dordrecht. 
 

Als vooraankondigingen worden beschouwd de mededelingen in de Phileriaan. 

http://www.dpho.nl/

