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Dierenasiel Brammelo is een opvang voor honden en katten uit de gemeenten Haaksbergen en Berkelland. Wij 
geven ze een tijdelijk liefdevol thuis. Ons dierenasiel is ruim en luxe ingericht en voorzien van alle moderne 
faciliteiten. Meer weten? Kom eens langs of kijk op onze site www.brammelo.nl/rondleiding en laat u virtueel 
rondleiden! 

Stichting Dierenasiel Brammelo ondersteunt het werk van dierenasiel Brammelo op alle mogelijke materiële en 
immateriële manieren, zoals kosten voor de dierenarts, huisvesting, sterilisatie-projecten en voorlichting. Verdere 
algemene informatie en de financiële verantwoording kun je nazien op www.brammelo.nl/stichting.  

Je wilt ons ondersteunen? Dank je wel! Dit kan met een éénmalige gift op IBAN: NL38 RABO 0125 7496 86 t.n.v. 
Stichting Dierenasiel Brammelo of door je op te geven als donateur en onderstaande machtiging te gebruiken. 
 

Namens alle dieren bij voorbaat dank voor uw steun! 
 

MACHTIGINGSKAART 

Ja, ik draag bij aan het werk van Stichting Dierenasiel Brammelo en word graag donateur!* 
 
Maandbedrag (minimaal € 2,50)   :   ,_____ 

Jouw gegevens:  Naam    :        

   Adres    :        

   Postcode + woonplaats  :         

   Land    :    BIC code**:      

   Telefoon   :        

   E-mail                  :        

     Ja, Ik word nu 2 jaar donateur en ik ontvang een leuke verrassing voor mijn huisdier! 

     Ik heb een:  Hond  Kat  Anders:     

    Ras:         

Je machtigt hierbij tot wederopzegging Stichting Dierenasiel Brammelo om maandelijks het hierboven vermelde 

bedrag te incasseren van IBAN:            

met ingang van ___  ___  _____  ten gunste van IBAN: NL38 RABO 0125 7496 86. 

Datum: ___  ___  _____ te          Handtekening:        

Mogelijkheden toesturen machtigingskaart 
1. Je stuurt de ingevulde machtigingskaart per post naar: Stichting Dierenasiel Brammelo | Postbus 41 | 7150 AA | Eibergen 
2. Per e-mail vanuit je eigen e-mailaccount naar: stichting@dierenasielbrammelo.nl met als onderwerp: Ik word donateur. 

 
* De terugboekingstermijn voor de debiteur bedraagt 56 kalenderdagen (vraag uw bank naar de voorwaarden). 
* Deze machtiging geldt tot wederopzegging. 
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 
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