Aanmeldingsformulier Donateur-bedrijven
Wilt u a.ub. dit formulier ingevuld en ondertekend terug zenden naar
Stichting Hippisch Toerisme Nederland,
t.a.v. D.Bosman, Elfde Wijk 44, 7796 HP Heemserveen
Naam……………………………………………………………………………………..
Bedrijfsnaam……………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats………………………………………………………………
Telefoon……………………………mobiel…………………………………………..
Website…………………………… e-mailadres……………………………………..


Ondergetekende geeft zich hierbij op als donateur-bedrijf



Ondergetekende wil graag gebruik maken van de folderservice

SEPA-machtiging
Ik machtig hiermee Stichting Hippisch Toerisme Nederland tot wederopzegging
om jaarlijks € …………..(minimaal € 35,-) middels een Euro-incasso
van mijn IBANrekening nr …………………………...af te schrijven

Datum………………………………..Plaats……………………………

Naam…………………………………Handtekening…………………………………..
N.B. eenmalige inschrijfkosten bij aanmelding zijn € 15,- Deze worden bij de eerste afschrijving
van uw rekening afgeboekt.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Hippisch Toerisme
Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens de donateursbijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Hippisch Toerisme
Nederland.
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.
Incassant ID Stichting Hippisch Toerisme Nederland: NL22ZZZ410424460000

Bedrijfsinformatie/vermelding van diensten
Naam bedrijf………………………………………………………………….
Soort bedrijf …………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats……………………………………………………..
Provincie…………………………………………
Telefoon………………………..mobiel………………………………fax……………………….
Website……………………………………….
e-mail adres…………………………………..
accommodatie personen
ja
nee
aantal personen/opmerkingen
kampeerruimte
O
O
……………………………………..
Kamers
O
O
……………………………………..
Logies met ontbijt
O
O
……………………………………..
Groepsaccommodatie O
O
……………………………………..
Huisje/bungalow
O
O
……………………………………..
Anders, namelijk……………………………………………………………………
Accommodatie paarden
Stands
Box
Weidegang
Verzorging
Binnen/buitenmanege
Paddock
Stapmolen

ja
O
O
O
O
O
O
O

nee
O
O
O
O
O
O
O

aantal paarden
…………………
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
………………….

Overige diensten
ja
nee
Opmerkingen
Parkeren trailer
O
O
………………………………………
Nabezorgen trailer
O
O
………………………………………
Ontbijtmogelijkheid
O
O
……………………………………....
Lunchmogelijkheid
O
O
………………………………………
Dinermogelijkheid
O
O
………………………………………
Restaurant op ……. Meter
………………………………………
Huur van paarden
O
O
………………………………………
Huur van huifkar
O
O
………………………………………
Tochten onder begeleiding O
O
……………………………………….
Is uw adres geschikt als startpunt: ja/nee
als rustpunt: ja/nee
Ligt aan de route (indien bekend)……………………………………………………
Overige informatie die van belang is
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

