MAITREYA INSTITUUT LOENEN
AANMELDINGSFORMULIER / REGISTRATION FORM
S.v.p. versturen naar / please submit to: donaties@maitreya.nl

Activiteit / activity:
Datum activiteit / date(s) of activity:

Voorletters / initials:

Roepnaam / given name:

Achternaam / family name:
Adres / street address:
Postcode / postal code:
Woonplaats / city & country:
Telefoon / phone number:
E-mail / email address:
IBAN (bank in Nederland*):
BIC-code (in Europe outside The Netherlands*):
* Vul een X in wanneer je geen bankrekening in Nederland of Europa hebt: we sturen je dan instructies voor
betaling.
* Write an X if you do not have a bank account in the Netherlands or Europe: In that case we will send you
instructions for payment.

Ik geef hierbij toestemming voor een éénmalige incasso van onderstaand donatiebedrag.
De incasso zal binnen twee weken vóór de activiteit worden uitgevoerd.
I herewith agree with a direct withdrawal of the donation amount given below.
The withdrawal will be made within two weeks of the activity.
Donatie bedrag / donation amount:
Datum / date:
Diverse dieetwensen worden zoveel mogelijk verwerkt in één gerecht. Meld alleen een dieet als je tijdens je
verblijf ECHT niet zonder je dieet kunt. Je kunt zelf je speciale brood, soya en geitenmelk en lactose vrije
producten meenemen, er is een aparte koeling voor. Kun je bepaalde voedingsmiddelen echt niet eten,
overleg dan eerst met de administratie. Mogelijk zijn er extra kosten aan verbonden i.v.m. speciale inkopen.
Wishes for special diets will be combined as much as possible into one dish. Please only notify us of your
diet wish if you REALLY cannot do without it during your stay. Please bring special products like glutenfree bread, soya, goat-milk and lactose-free products yourself, there is a separate fridge to keep them. If
you really cannot do without specific foods, please contact administration; we may possibly need to charge
you for extra costs.

