
 

Sint-Vitusparochie  

 

 

Formulier kerkelijke bijdrage 
 

Hartelijk dank dat u de Sint-Vitus-

Parochie steunt met uw betrokkenheid 

én financieel. Dankzij u zijn onze kerken 

plekken van betekenis voor Leeuwarden 

en de dorpen eromheen. Plekken die 

verbinden en waar veel mensen zich 

thuis voelen. Met uw financiële bijdrage 

maakt u dit mogelijk. Doet u mee? 

U kunt uw Kerkbijdrage ook eenvoudig online doorgeven via de QR-code.  

 

Toezegging voor geheel 2023: €    in   termijnen 

van elk €   
 

Sint Vitus Parochie IBAN-nummer; 

NL40 RABO 0127 5836 29 (Algemeen). 
 

Mijn betaling voor 2023 (Kruis in beide kolommen slechts één mogelijkheid aan); 

☐ doe ik zelf via een opdracht aan mijn bank onder vermelding van “postcode+huisnr” 

☐ sluit ik contant bij 

☐ wil ik via een eenmalige machtiging (Hierbij vult u onderaan uw bankrekening in!) 

☐ wil ik via een doorlopende incasso (Hierbij vult u onderaan uw bankrekening in!)* 

 

☐ Graag wil ik geïnformeerd worden over “Toepassing Belastingaftrek” 

Als u liever dit formulier gebruikt , dan ontvangen wij het graag voor 1 februari terug. Het kan zijn dat het 

wordt opgehaald. Zo niet dan kunt u het mailen naar bijdragen@sintvitusparochie.nl of u kunt dit formulier 

per post (zonder postzegel) sturen naar;  

“Sint-Vitus-parochie Kerkbalans, Antwoordnummer 6023, 8900VC LEEUWARDEN”. 

Eventueel kunt u een kopie maken voor uw eigen administratie. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Datum: ___ - ___ - 2023 

 
Plaats:  _______________________ 

 

*Onderstaande alleen invullen bij automatische incasso (eenmalige of doorlopende machtiging)  

Ondergetekende machtigt de Sint-Vitusparochie (Incasso ID 302696442022) om het hierboven 

genoemde totaalbedrag (evt. in termijnen) in euro`s af te schrijven van rekening: 

Eigen 
Banknr.  

N L                 
 

  

 naam: _______________________________________________ 

 adres: _______________________________________________ 

 postcode & woonplaats: ________________________________ 

Handtekening: 

*SEPA-machtiging: u geeft de Sint Vitus Parochie toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
 

mailto:bijdragen@sintvitusparochie.nl?subject=Kerkbalans%202021

