
In dit document vindt u een aantal testen:
INDELING GROEPEN: 
Groep A =  mensen die accept handmatig invullen 
Groep B  =  mensen die digitaal doneren naar aanleiding van de acceptgiro 
Groep C  =  combi groep*  (A en B) 

VOORZIJDE: 
Test A-1 :  eenmalige machtiging look-a-like accept (geel)   
Test A-2 :  eenmalige machtiging zonder gele signaalfunctie  

ACHTERZIJDE:  Bij de testen A kan gekozen worden uit twee achterzijden, namelijk:
A-achterzijde  (indien het goede doel de donateurs wel gesplitst heeft (dus groep A))
C-achterzijde  (indien het goede doel de donateurs nog niet gesplitst heeft in A en B) 

VOORZIJDE: 
Test B-1.1  Betaalinstructie (QR en internet) met naw look-a-like accept (geel)   
Test B-1.2   Betaalinstructie (QR en internet) zonder naw look-a-like accept (geel)   
Test B-2.1   Betaalinstructie (QR en internet) met naw  zonder gele signaalfunctie   
Test B-2.2   Betaalinstructie (QR en internet) zonder naw   zonder gele signaalfunctie  

ACHTERZIJDE:
B-achterzijde 



Mijn eenmalige gift

   €   

Eenmalige donatie

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

IBAN:

Giftbedrag:

Datum:

Plaats:

Huisnr:

Woonplaats:

A-1

 N L 1 2

<Voornaam> <Achternaam>

<Burg. Baron van Voerst van Lyndenstraat> <1000 2A>

<0000 BB> <Westerhaar Vriezenveen>

Stuur ‘Mijn eenmalige gift’ in de bijgevoegde retourenvelop naar ons op. Dank voor uw steun!

SEPA MACHTIGING 
Door ondertekening van dit formulier geeft 
u toe stemming aan: <Organisatie> om 
een eenmalige incasso-opdracht naar uw 
bank te sturen. En aan uw bank om deze 
afschrijving conform de opdracht van 
<Organisatie> uit te voeren. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
binnen 8 weken eenvoudig laten terugboe-
ken door contact op te nemen met uw bank. 
Uw donatie schrijven wij rond de <25e van 
deze of volgende maand> af. Deze afschrij-
ving gebeurt nooit binnen de wettelijke 
termijn van 14 dagen. 

Ons incassant ID: <<000000000>>
<Organisatie> <Straat en huisnr> 
<postcode> <Plaats> 

JA, ik steun <Organisatienaam of onderwerp mailing> eenmalig met:
(eventueel loopt de zin door over twee regels)

LOGO ORGANISATIE
Stuur deze bon niet naar de bank, maar verzend deze in de retourenvelop 
aan <Organisatie>. Een postzegel is niet nodig.

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  
Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de verwerking van de acceptgiro. Maar uw steun is nog steeds nodig. 
Vanaf nu kunt u doneren met ‘Mijn eenmalige gift’. Uw gift via deze bon is eenmalig, u zit dus nergens aan vast.   

Betaalkenmerk: <1234 5678 1234 5678>



Eenmalige donatieMijn eenmalige gift

   €   

Naam:

Adres:

Postcode:

Handtekening:

IBAN:

Giftbedrag:

Datum:

Plaats:

Huisnr:

Woonplaats:

A-2

 N L 1 2

<Voornaam> <Achternaam>

<Burg. Baron van Voerst van Lyndenstraat> <1000 2A>

<0000 BB> <Westerhaar Vriezenveen>

SEPA MACHTIGING 
Door ondertekening van dit formulier geeft 
u toe stemming aan: <Organisatie> om 
een eenmalige incasso-opdracht naar uw 
bank te sturen. En aan uw bank om deze 
afschrijving conform de opdracht van 
<Organisatie> uit te voeren. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
binnen 8 weken eenvoudig laten terugboe-
ken door contact op te nemen met uw bank. 
Uw donatie schrijven wij rond de <25e van 
deze of volgende maand> af. Deze afschrij-
ving gebeurt nooit binnen de wettelijke 
termijn van 14 dagen. 

Ons incassant ID: <<000000000>>
<Organisatie> <Straat en huisnr> 
<postcode> <Plaats> 

Stuur ‘Mijn eenmalige gift’ in de bijgevoegde retourenvelop naar ons op. Dank voor uw steun!

JA, ik steun <Organisatienaam of onderwerp mailing> eenmalig met:
(eventueel loopt de zin door over twee regels)

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  
Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de verwerking van de acceptgiro. Maar uw steun is nog steeds nodig. 
Vanaf nu kunt u doneren met ‘Mijn eenmalige gift’. Uw gift via deze bon is eenmalig, u zit dus nergens aan vast.   

Stuur deze bon niet naar de bank, maar verzend deze in de retourenvelop 
aan <Organisatie>. Een postzegel is niet nodig. LOGO ORGANISATIE

Betaalkenmerk: <1234 5678 1234 5678>



Deze strook is voor uw eigen administratie

Datum:Giftbedrag:    €   

Eenmalige afschrijving

_ _  /  _ _  /  _ _ _ _

Dank voor uw steun!

A -  achterzi jde

LOGO ORGANISATIEDank u hartelijk, namens <Organisatie>
Heeft u vragen? Bel ons op <telefoonnummer>. Wij helpen u graag.

Stuur ‘Mijn eenmalige gift’ in de bijgaande retourenvelop naar ons op. 
<Organisatie>, <Straat en huisnummer + toevoeging>, <Postcode> <Plaats>

Uw garanties:

 Uw gift via deze bon is eenmalig, u zit dus nergens aan vast.
 

 Bij verwerking van uw donatie verwerken wij uw persoonsgegevens conform de 
 Europese privacywetgeving. Meer weten? <website of telefoonnummer en organisatienaam>   

 Binnen 8 weken kunt u de afschrijving laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank.  

 Uw eenmalige gift draagt bij aan <korte omschrijving>. Net zoals u gewend bent met een donatie 
via de acceptgiro. 



Gebruik de donatiekaart aan de voorzijde om uw gift over te maken.

Wilt u liever online doneren? 
Gebruik dan onderstaande informatie.

Mobiel donerenInternetbankieren

Scan de QR-code met
de bank-app of camera op uw 
mobiele telefoon.

De geefpagina 
opent automatisch
(of na een klik).

Volg de instructies
op de webpagina.

Open uw bankapp of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens. 1. 

2. 

3. 

Naam ontvanger:

IBAN:

Betalingskenmerk:

C -  achterzi jde

JA, ik help mee en steun <Organisatienaam of onderwerp mailing> 
eenmalig met een gift. 

LOGO ORGANISATIE

<Naam organisatie> 

N L 1 2  B A N K  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8  5 6 7 8



Postzegel 
niet nodig

Retourenvelop voor mijn eenmalige gift

LOGO 
ORGANISATIE

Organisatienaam
T.a.v. Voornaam Achternaam
Antwoordnummer 000
Postcode PLAATSNAAM

aanpassen



Postzegel 
niet nodig

Retourenvelop voor mijn eenmalige gift

LOGO 
ORGANISATIE

Organisatienaam
T.a.v. Voornaam Achternaam
Antwoordnummer 000
Postcode PLAATSNAAM

aanpassen



Internetbankieren Mobiel doneren

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de 
verwerking van de acceptgiro. Maar als u reeds via internetbankieren of QR-code steunt dan verandert 
er niets voor u. Kies hieronder de methode die u al gewend was. Eenvoudig. Gemakkelijk. En veilig.   

Deze bon geeft u informatie om uw gift over te maken, maar kan 
niet door de bank verwerkt worden. Stuur deze bon dus niet op. 

Naam ontvanger:

IBAN:

Betalingskenmerk:

Open uw bankapp of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens.

Scan de QR-code met
de bank-app of camera op 
uw mobiele telefoon.

De geefpagina 
opent automatisch
(of na een klik).

Volg de instructies
op de webpagina.

1. 

2. 

3. 

B-1.1

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8  5 6 7 8

N L 1 2  B A N K  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<Naam organisatie> 

<Voornaam> <Achternaam met een tweede naam> 
<Burgemeester Voerst van Lyndenstraat> <100 2A>, 
<0000 BB> <Westerhaar Vriezenveen>

JA, ik help mee en steun <Organisatienaam 
of onderwerp mailing> eenmalig met een gift. 

<Mevrouw> <Achternaam> hartelijk dank voor uw donatie!

LOGO ORGANISATIE



Internetbankieren Mobiel doneren

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de 
verwerking van de acceptgiro. Maar als u reeds via internetbankieren of QR-code steunt dan verandert 
er niets voor u. Kies hieronder de methode die u al gewend was. Eenvoudig. Gemakkelijk. En veilig.   

Deze bon geeft u informatie om uw gift over te maken, maar kan 
niet door de bank verwerkt worden. Stuur deze bon dus niet op. 

Naam ontvanger:

IBAN:

Betalingskenmerk:

Open uw bankapp of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens.

Scan de QR-code met
de bank-app of camera op 
uw mobiele telefoon.

De geefpagina 
opent automatisch
(of na een klik).

Volg de instructies
op de webpagina.

1. 

2. 

3. 

B-1.2

<Mevrouw> <Achternaam> hartelijk dank voor uw donatie!

JA, ik help mee en steun <Organisatienaam of onderwerp mailing> eenmalig met een gift
(eventueel loopt de zin over twee regels).

LOGO ORGANISATIE

<Naam organisatie> 

N L 1 2  B A N K  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8  5 6 7 8



Open uw bankapp of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens.

Internetbankieren

Scan de QR-code met
de bank-app of camera op 
uw mobiele telefoon.

De geefpagina 
opent automatisch
(of na een klik).

Volg de instructies
op de webpagina.

1. 

2. 

3. 

Mobiel doneren

Naam ontvanger:

IBAN:

Betalingskenmerk:

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de 
verwerking van de acceptgiro. Maar als u reeds via internetbankieren of QR-code steunt dan verandert 
er niets voor u. Kies hieronder de methode die u al gewend was. Eenvoudig. Gemakkelijk. En veilig.   

Deze bon geeft u informatie om uw gift over te maken, maar kan 
niet door de bank verwerkt worden. Stuur deze bon dus niet op. 

B-2.1

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8  5 6 7 8

N L 1 2  B A N K  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

<Naam organisatie> 

<Voornaam> <Achternaam met een tweede naam> 
<Burgemeester Voerst van Lyndenstraat> <100 2A>, 
<0000 BB> <Westerhaar Vriezenveen>

JA, ik help mee en steun <Organisatienaam 
of onderwerp mailing> eenmalig met een gift. 

<Mevrouw> <Achternaam> hartelijk dank voor uw donatie!

LOGO ORGANISATIE



Open uw bankapp of log in bij uw bank.
Gebruik onderstaande gegevens.

Internetbankieren

Scan de QR-code met
de bank-app of camera op 
uw mobiele telefoon.

De geefpagina 
opent automatisch
(of na een klik).

Volg de instructies
op de webpagina.

1. 

2. 

3. 

Mobiel doneren

Naam ontvanger:

IBAN:

Betalingskenmerk:

De acceptgiro verdwijnt. Maar u bent nog steeds nodig.  Uw bank stopt per 1 juni 2023 met de 
verwerking van de acceptgiro. Maar als u reeds via internetbankieren of QR-code steunt dan verandert 
er niets voor u. Kies hieronder de methode die u al gewend was. Eenvoudig. Gemakkelijk. En veilig.   

Deze bon geeft u informatie om uw gift over te maken, maar kan 
niet door de bank verwerkt worden. Stuur deze bon dus niet op. 

B-2.2

<Mevrouw> <Achternaam> hartelijk dank voor uw donatie!

<Naam organisatie> 

N L 1 2  B A N K  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4  1 2 3 4  5 6 7 8  5 6 7 8

JA, ik help mee en steun <Organisatienaam of onderwerp mailing> eenmalig met een gift
(eventueel loopt de zin over twee regels).

LOGO ORGANISATIE



De acceptgiro verdwijnt. Maar als u reeds via internetbankieren of QR-code steunt 
dan verandert er niets voor u. Kies op de voorzijde de methode die u al gewend was. 
Eenvoudig. Gemakkelijk. En veilig.   

B -  achterzi jde

LOGO ORGANISATIE

Uw garanties:

Doneren via de QR-code op deze bon is veilig én eenmalig. U zit dus nergens aan vast. 

Bij verwerking van uw donatie verwerken wij uw persoonsgegevens conform de 
Europese privacywetgeving. Meer weten? <website of telefoonnummer en organisatienaam> 

Uw eenmalige gift draagt bij aan <korte omschrijving>. Net zoals u gewend bent met een donatie 
via de acceptgiro. 

Dank voor uw steun!




