
 
JA, ik sluit me aan en ik: 

☐ verzoek Pynarello contact met mij op te nemen om een overeenkomst voor een periodieke schenking op te 

maken (mogelijk vanaf € 250,-- per jaar). 

 

☐  machtig Stichting Pynarello om tot wederopzegging jaarlijks het onderstaande bedrag van mijn bankrekening 

af te schrijven:  

☐  € 40,-- Supporter  Ontvang een Pynarello verrassing op je verjaardag 

☐  € 100,-- Peloton  Ontvang een persoonlijke video boodschap  

☐  € 250,-- Vluchter  Kom luisteren tijdens een repetitie 

☐  € 500,-- Kopgroep  Toegang tot ons Xlusief Donateurs Concert.  

 

☐  € 1.000,-- Adoptie  Bovenop al het bovenstaande: jaarlijks 2 vrijkaarten voor een Pynarello 

     concert en kom in contact met een adoptie musicus 

 

☐  verzoek Pynarello contact met mij op te nemen omdat ik met een ander bedrag wil ondersteunen of een ander 

sponsorvoorstel heb. 

 

Persoonlijke gegevens 

☐ Dhr.  ☐ Mevr.  ☐ Anders  

Voornaam:        Achternaam:        

Geboortedatum (noodzakelijk voor Pynarello verrassing):        

Telefoonnummer:            

E-mail:               

 

Adresgegevens 

Straat en huisnummer:            

Postcode:    Plaats:          

 

Ik machtig de Stichting Pynarello, Agnes van Leeuwenberchtstaat 10, 3515 AZ, Utrecht om het 

aangegeven bedrag tot wederopzegging af te schrijven van de rekening: 

IBAN:           

Voor- en achternaam:        

Plaats:          

 

Ondertekening 

Handtekening:          

Plaats en datum:         

 

 

 

Scan het ingevulde, ondertekende formulier en stuur het naar donatie@pynarello.com of vul het formulier 

in en stuur het naar Stichting Pynarello, Agnes van Leeuwenberchstraat 10, 3515 AZ, Utrecht 

 
 

Stichting Pynarello is aangemerkt als een culturele ANBI. Als je maximaal gebruik wilt maken van de fiscale voordelen van een 

schenking aan een culturele ANBI, dien je een periodieke schenking te doen voor minimaal vijf jaar. Bij jaarlijkse schenkingen 

vanaf € 250,-- biedt Pynarello de mogelijkheid om een overeenkomst voor een periodieke schenkingen af te sluiten.  

Jouw vriendschap wordt elk jaar 

automatisch verlengd. Je kunt 

tussentijds opzeggen via 

donatie@pynarello.com. Als je het 

niet eens bent met de afschrijving 

kun je deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving contact op met jouw 

bank. Vraag jouw bank naar de 

voorwaarden. 
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