
Contactpersoon 1:

Naam + voorletters:     (M/V)

Achternaam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Contactpersoon 2 (in geval contactpersoon 1 niet bereikbaar is):

Naam + voorletters:     (M/V)

Achternaam: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Girls first businesspartner 
van Stichting Plan Nederland
Aanmeldings- en machtigingsformulier 

Word Girls first businesspartner van Plan en maak onderdeel uit van het netwerk van bedrijven dat samen met ons werkt aan een wereld waarin 
meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. 

U steunt Stichting Plan Nederland structureel voor minimaal één jaar voor een vast bedrag per maand (tussen € 200 - € 1.000). 

Bedrijfsgegevens: 

Bedrijfsnaam:  

Branche:    

Aantal medewerkers: 

Adres: 

Postcode/Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Machtiging 
Indien u een incassomachtiging afgeeft dan zullen we het door u ingevulde bedrag rond de 26e van de maand afschrijven. Meer informatie hierover 
vindt u ook op https://www.planinternational.nl/contact/iban.

Hierbij geef ik toestemming aan Stichting Plan Nederland, gevestigd te Amsterdam, om €            per maand/kwartaal* af te schrijven en mijn bank 
de overeenkomstige incasso-opdracht van Stichting Plan Nederland van mijn rekening af te schrijven. 

IBAN nummer: 

Ingangsdatum: 

*Graag aangeven of u maandelijks of per kwartaal wilt betalen. Het bedrag kunt u zelf invullen, de minimumbijdrage is € 200 per maand of € 600 
per kwartaal.



Thema / project (graag één keuze aankruisen)
Onze steun gaat naar: 

 Jongeren en werk, met focus op meisjes en jonge vrouwen (inclusief onderwijs)
 Bescherming tegen o.a. kindhuwelijken, seksuele uitbuiting, tienerzwangerschappen
 Water, sanitatie en hygiëne 
 Plan Scholarship

We hopen op een meerjarige en succesvolle relatie met uw organisatie. Een gemiddeld project duurt drie jaar. We verwelkomen uw organisatie 
als Girls first businesspartner tot wederopzegging. Na het eerste jaar van de samenwerking kan de overeenkomst maandelijks worden opgezegd 
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Wanneer u uw Girls first businesspartnerschap opzegt, wordt de incasso-opdracht direct 
stopgezet. U kunt opzeggen door een e-mail te sturen naar bedrijven@plannederland.nl. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging.

Gebruik van communicatiemiddelen

U ontvangt communicatiemiddelen van Stichting Plan Nederland die u in uw eigen communicatiekanalen mag inzetten over uw steun aan Plan: 
Girls first businesspartner-logo, beeldmateriaal en verhalen. Andere communicatie-uitingen en/of middelen mogen pas na schriftelijke toestemming 
van Stichting Plan Nederland worden ingezet. Wanneer u uw Girls first businesspartnerschap opzegt, bent u niet meer gerechtigd de ontvangen 
communicatiemiddelen in te zetten.

Toestemming voor het communiceren van uw bedrijfsnaam en/of bedrijfslogo op de website van Stichting Plan Nederland:    Ja      Nee
 
Hierbij verleent u toestemming aan Stichting Plan Nederland voor het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over uw donatie, het 
voeren van administratie, over nieuwe activiteiten en producten van Plan en het kunnen bijhouden wie we wel en niet mogen benaderen voor onze 
campagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over gebruik van uw persoonsgegevens in ons privacy statement 
via de website www.planinternational.nl/privacy. 

Voor vragen over uw Girls first businesspartnerschap kunt u contact opnemen met Stichting Plan Nederland, Postbus 75454, 1070 AL Amsterdam, 
bedrijven@plannederland.nl of 020-549 55 20.

 Ja, ik ga akkoord met bovenstaande gegevens en mijn bedrijf wordt Girls first businesspartner van Stichting Plan Nederland. 
Ondergetekende is bevoegd namens het bedrijf te tekenen.

Datum: 

handtekening 

Naam + voorletters: 

Plaats: 

Het ingevulde formulier graag voorzien van handtekening en mailen naar bedrijven@plannederland.nl of opsturen naar bovenstaand adres t.a.v. 
Marise Kessels. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Plan Nederland om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen, 
zodat een bedrag van uw rekening afgeschreven kan worden wegens uw structurele steun aan Stichting Plan Nederland. Ook geeft u hiermee toe-
stemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Plan Nederland. Als u 
het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.


