
Word jij ook Vriend/ Donateur van Vers en Vrij?  

De s t icht ing Vers  & Vri j  i s  een s t icht ing die  z ich  inzet  tegen armoede en 
voedselverspi l l ing.  De 'Vers  & Vri j '  i s  een v i tr inekoelkast  d ie  in  buurtcentra  

wordt  neergezet .  Eénmaal  per  dag worden overgebleven bereide  (vers)produc-
ten /  res t jes  van aangesloten horecagelegenheden in  de  koelkasten geplaats t .  

Iedereen die  het  nodig  acht ,  i s  vr i j  om ui t  het  koelkast je  te  halen waar  hi j  be-
hoef te  aan heef t .  Op deze  manier  gaan we voedselverspi l l ing tegen én helpen 
we mensen die  ( t i jdel i jk)  in  zwaar weer  z i t ten  aan een grat is  verse  maal t i jd .

Als Vriend/ Donateur van Vers & Vrij help je het initiatief verder te groeien. Zo kunnen we nog 
meer mensen bereiken die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hoeveel je wilt bijdragen, 
dat bepaal je iedere keer zelf. We sturen je twee keer per jaar een betaalverzoek via Tikkie. Daar-
op kan je vervolgens zelf het bedrag invullen dat je dat half jaar wilt doneren. Zo weet je zeker dat 
je nooit meer betaalt dan je kan missen.  
Wil je geen vaste Vriend/Donateur meer zijn? Dan kan je je op ieder moment afmelden, via 
info@versenvrij.nl o.v.v. “uitschrijven donateur”. 

Ja, ik word Vriend/Donateur van Vers & Vrij en geef Vers & Vrij toestemming mij daarvoor 
ieder half jaar een betaalverzoek via Tikkie te sturen.  

Ik ontvang het betaalverzoek graag per: 

Telefoon   _________________________                    (vul hier uw telefoonnummer in) 

Email:       _________________________                   (vul hier uw emailadres in) 

Naam: 
Datum: 
Handtekening:  

1) Scan uw formulier en mail het naar: 
info@versenvrij.nl 
óf 
2) Stuur uw formulier op naar: 
Brandtstraat 92, 2572 CH, Den Haag (t.a.v. Stichting Vers & Vrij) 

Privacy: deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het versturen van het halfjaarlijkse 
betaalverzoek en niet aan derden worden verstrekt. 
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