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Acceptgiro

D005op rekening

van

op rekening

deze strook niet meezenden

voor gebruiksaanwijzing z.o.z.

handtekening

nadruk verboden de ruimte hieronder niet beschrijven niet vouwen

euro ct

over te schrijven

van bankrekening (IBAN) formulier met blauwe of zwarte inkt invullen 

bij betaling uw IBAN invullen

zijn alle rode rubrieken ingevuld?

© Acceptgiro B.V.

euro ct BIC codebetalingskenmerk naar IBAN XX X

123456
De heer M. van der Model
Straatnaam 1
1234 AB  WOONPLAATS

Steun wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van reumatoïde artritis (RA). 
Uw steun is zeer welkom. Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Ô Bij internetbankieren a.u.b. dit betalingskenmerk gebruiken:

Hartelijk dank voor 
uw steun!

NL64 ABNA 0433 533 633 
St. ReumaNederland
Postbus 59091
1040 KB Amsterdam

NL64 ABNA 0433 533 633 
St. ReumaNederland
Postbus 59091, 1040 KB Amsterdam

Doneer 
veilig en 
snel via uw 
smartphone 
of tablet.
Scan de Tikkie-code met uw Tikkie-app  
of met de QR-scanner in uw bank-app.  
Hartelijk dank voor uw gift! 

RondReuma, 19e jaargang, nummer 3b, zomer 2020
RondReuma is een uitgave van ReumaNederland die minimaal drie keer 
per jaar verschijnt. Foto’s: Chris Bonis/Mariëlle Kersten. Opmaak: L’eau.

Ambassadeur 
Anita Witzier

Beschermvrouwe 
Prinses Beatrix

Admiraal Helfrichstraat 1 

1056 AA Amsterdam

Postbus 59091

1040 KB Amsterdam

T  020 • 589 64 75

donateurs@reumanederland.nl

www.reumanederland.nl

IBAN   NL64 ABNA 0433 533 633

KvK     40408531
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229 mm

162 m
m

PMS 209

Onjuist geadresseerd?

Wilt u dit poststuk dan alstublieft retour zenden? Bij voorbaat dank.

  geadresseerde is vertrokken
  geadresseerde is onbekend op dit adres
  geadresseerde is overleden
  geadresseerde is verhuisd en onderstaand zijn de juiste gegevens:

Naam:               

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

m/v

RN WO envelop C5 september 2019.indd   209-08-19   09:01

C003606

Papier van
verantwoorde herkomst
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Beschermvrouwe 
Prinses Beatrix

Retouradres   Postbus 59091  •  1040 KB Amsterdam

Uw steun is onmisbaar!
 
ReumaNederland ontvangt geen subsidie 
van de overheid. Uw gift en steun zijn dus
onmisbaar bij het mogelijk maken
van deze en andere onderzoeken.

Help het afweersysteem!

Admiraal Helfrichstraat 1 

1056 AA Amsterdam

Postbus 59091

1040 KB Amsterdam

T  020 • 589 64 75

donateurs@reumanederland.nl

www.reumanederland.nl

IBAN   NL64 ABNA 0433 533 633

KvK     40408531


