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Ja, ik word vriend!

Zwembad ‘In de Dennen’
Oude Zutphenseweg 7

7251 JX Vorden
0575 - 551 203

info@zwembad-indedennen.nl
www.zwembad-indedennen.nl

acebook.com/zwembadindedennen

Als u ieder voorjaar en iedere zomer ook zo geniet van het 
zwemmen in Zwembad In de Dennen en als u dat nog jaren wilt 
doen, word dan nu ‘Vriend van het zwembad’.
Door middel van een extra gift steunt u het zwembad en zijn wij 
nog beter in staat het zwembad in de toekomst te behouden.

Met deze extra bijdrage van onze zwemmers hopen wij ook 
zonder subsidie van de gemeente nog vele jaren voor veel 
zwemplezier te zorgen!

Vrienden van het zwembad
• Nemen de eerste duik van het seizoen
• Krijgen een kijkje achter de schermen 
• Houden wij via email extra op de hoogte
• Nodigen wij uit voor borrel om nieuwe plannen te bespreken
• Zijn de ambassadeurs van ons mooie recreatiebad

Namens ‘In de Dennen’ hartelijk dank!

zwemvriend

Al vriend van zwembad ‘In de Dennen’?

naam ............................................................................................

adres .............................................................................................

postcode, woonplaats ..............................................................

IBAN .............................................................................................

email adres .................................................................................

jaarlijkse donatie:  ..................................................................... 

datum ..........................................................................................

handtekening .............................................................................

Naam incassant Zwembad In de Dennen 
Adres incassant Oude zutphenseweg 7
Postcode, plaats incassant 7251 JX  Vorden  
Land incassant Nederland
Incassant ID NL43ZZZ401022800000
Kenmerk machtiging Vrienden van het zwembad

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwembad In de Dennen 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zwembad In de Dennen. 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.


