
Nieuws over uw abonnement op De Letter

De Letter doorbreekt een traditie die al heel veel jaar bestaat. Namelijk dat de kinderen van

groep 8 bij alle abonnees van De Letter aan de deur komen om het abonnementsgeld op te

halen. Dat is wel jammer voor de kinderen van groep 8, want voor elk abonnement dat ze

‘verkochten’, kregen ze een euro provisie. Daarmee haalden ze genoeg geld op om elk jaar

een dagje naar Schiermonnikoog te gaan. Het was onze dank aan groep 8 voor het bezorgen

van De Letter. Maar wees niet ongerust, we bedenken iets anders! Want onze dank blijft

groot voor het bezorgen van De Letter bij onze abonnees.

Machtiging voor een automatische incasso

De Letter stapt over op automatische incasso’s voor het innen van het abonnementsgeld.

Handig voor ons en handig voor u. Veel mensen hebben tegenwoordig geen contant geld

meer in huis en het geld overmaken via de bank… dat wordt nogal eens vergeten. Wie het

vergeet krijgt – ongewild – geen De Letter meer in de bus.

Het Lettels ActiviteitenBureau (LAB) gaat het innen van het abonnementsgeld voor ons

regelen. Daar zijn we blij mee. Daar heeft LAB een door u ondertekende machtiging voor

nodig.

Hoe kunt u ons machtigen?

● vul het formulier in op de achterkant en stop het in de bus bij Irene Kleine Koerkamp,

Bathmenseweg 28 (tegenover de school) of mail een foto/scan naar

deletter@lettele.nl;

Of:

● download op lettele.nl/de-letter het machtigingsformulier. Print het en vul het in en

stop het in de bus bij Irene Kleine Koerkamp, Bathmenseweg 28 (tegenover de

school) of mail een foto/scan naar deletter@lettele.nl.

Het abonnementsgeld zal jaarlijks eind augustus geïncasseerd worden.

Heeft u vragen? Mail dan naar deletter@lettele.nl.



Hierbij machtig ik Stichting Lettels ActiviteitenBureau

Koerkampsweg 1, Lettele

tot wederopzegging jaarlijks het dan geldende abonnementsgeld voor

het abonnement op Sportblad De Letter te incasseren.

datum:

naam:

adres:

e-mailadres:

telefoon:

IBAN:

kruis aan: een abonnement (september - augustus) voor de geldende

abonnementsprijs

een post-abonnement (september - augustus) voor de

geldende abonnementsprijs plus portokosten

kruis aan: wilt u € 1,00 extra betalen voor het uitstapje van de kinderen van

groep 8? Zij bezorgen de Letter bij u thuis.

ja

nee

Handtekening voor

toestemming

automatische incasso


