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Aanmeldformulier Vriend van de Bibliotheek / Vriendje van de Bieb 
 

 

 

 

Keuze uit de volgende opties: 

 

 Vriend van de Bibliotheek voor een donatiebedrag van: 
 

€ 25,00 per jaar  

 Vriend van de Bibliotheek voor een donatiebedrag van: 
 

€ 50,00 per jaar 

 Vriend van de Bibliotheek voor een donatiebedrag van: 
 

€          100,00 per jaar 
    

 Vriendje van de Bieb voor een donatiebedrag van: 
 

€ 25,00  per jaar 

 

  

Voorletters  m/v * 

Tussenvoegsel  

Achternaam   

Adres + huisnummer   

Postcode + woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Rekeningnummer (IBAN)  

Vriendnummer (later in te vullen 

door bibliotheekmedewerker) 
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Doorlopende SEPA-machtiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Openbare Bibliotheek Voorschoten-

Wassenaar om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven, en aan uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. 

 

Wij zijn verplicht u te informeren dat wij het afgesproken bedrag van uw rekening gaan afschrijven. 

Deze vooraankondiging ontvangt u minimaal zeven dagen van tevoren.  

 

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.  

 

 

Opdrachtgever:   Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar 

Vestiging:   Voorschoten/Wassenaar      (doorhalen indien niet van toepassing) 

Incassant ID:   NL28ZZZ272877370000 

Reden Betaling:   Abonnement en/of donatie Vrienden 

Vriendnummer:  …………………………………….      (later in te vullen door bibliotheekmedewerker) 

 

 

Bibliotheek Wassenaar Bibliotheek Voorschoten 

Langstraat 40 Wijngaardenlaan 4 

2242 KM Wassenaar 2252 XN Voorschoten 

tel 070 511 33 97 tel 071 561 56 78 

e-mail vrienden@obvw.nl e-mail vrienden@obvw.nl  

website www.obvw.nl 

 

 

 

Plaats en datum: ………………………………………………………..       Handtekening: ………………………………………..

  

 

 

U kunt dit formulier afgeven bij de balie van uw bibliotheek of per post versturen naar: 

Bibliotheek Wassenaar: Langstraat 40, 2242 KM  Wassenaar 

Bibliotheek Voorschoten: Wijngaardenlaan 4, 2252 XN  Voorschoten 

 

  

Hartelijk dank voor uw steun! 
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