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Hoe word ik een 
onderwijssponser?

Word een onderwijssponsor en een lid van de Lyoness Child 
& Family Foundation Association (vul a.u.b. uw naam en 
contactgegevens in het antwoordformulier in)

Vul de waarde van de sponsoring in en kies het betalingsinterval 
van uw keuze

Onderteken en retourneer het antwoordformulier aan Lyoness
en rond het betalingsproces af

Tip:
Stel een periodieke overboeking in bij uw bank voor de 
maandelijkse betaling van de sponsoring. Het worden van een 
onderwijssponsor voor projecten is echt zo eenvoudig! 

Drie stappen voor het worden van 
een onderwijssponsor







Belangrijk:
Vul altijd de code 366 in en uw Lyoness Member-ID 
als betalingsreferentie.

Juridische mededeling:
U kunt uw donatie of lidmaatschap op ieder gewenst moment 
beëindigen zonder daarvoor een reden op te geven. 
Voor dit proces, stuurt u een e-mail naar:

sponsorship@lyoness-CFF.org

BANK GEGEVENS:

Lyoness Belgium bvba
Bank: ING
Rekeningnummer: 36 31190711 76
IBAN: BE91363119071176
BIC: BBRU BE BB

De onderwijsdonatie is niet gebonden aan een kind of persoon, 
maar dient als aanvullende � nanciële ondersteuning voor onze 
onderwijs- en goede doelen projecten. 
Sponsers zijn mensen met verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
Als onderwijssponsor ontvangt u regelmatig updates en een 
jaarlijkse rapportage, welke u het mogelijk maken om de 
ontwikkeling en voortgang te volgen van de projecten van de 
Lyoness Child & Family Foundation Association. 

Waar wordt mijn 
onderwijsdonatie voor gebruikt?

Aanmelden voor een onderwijsdonatie betekent dat u uw bijdrage 
doet en verantwoordelijkheid neemt. Onderwijsdonaties zijn de 
meest belangrijke middelen ter ondersteuning van de projecten 
van de Lyoness Child & Family Foundation Association. Het zijn 
van een sponsor betekent het geloven in een betere toekomst 
voor kinderen, tieners en families in nood. Voor slechts €30 per 
maand, draagt uw ondersteuning als onderwijssponsor bij aan 
het verzekeren van de lange termijn en duurzame projecten. 
Uiteraard bent u niet beperkt tot slechts één onderwijsdonatie. 
Voor ons is een sponsor niet alleen belangrijk vanwege de 
steun, maar ook als actieve ambassadeur van de Association en 
toegewijd partner voor projecten.

Wat is een
onderwijssponsor?

Er zijn twee manieren voor het worden van een onderwijssponsor:

ONLINE

Ga naar uw persoonlijk pro� el op Lyoness.com, selecteer in het 
menu het item "Mijn onderwijsdonatie", en vul de waarde van 
donatie in. 

OFFLINE

Vul eenvoudig het antwoordformulier in aan het einde van deze 
folder en retourneer het formulier aan ons per post, fax of e-mail. 
U kunt tevens het antwoordformulier indienen bij uw lokale 
Lyoness Member Service.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail waarin
alles vermeld staat wat u dient te weten over de onderwijsdonatie. 



Postcode*

Adres (straat, huisnummer)*

Dhr./Mevr.

Achternaam*

Mobiel telefoonnummer*

E-mailadres*

Lyoness Member-ID (optioneel)

(Vul alstublieft in)  *Verplichte velden

(Kruis alstublieft eerst de betalingsinterval aan en vul vervolgens 
het aantal donaties in) *Verplichte velden

Aantal
Minimaal 1 donatie

Gekozen bedrag
€30/maand

Totaal

Aantal
Minimaal 1 donatie

Gekozen bedrag
€360/jaar

Totaal

€30

  €360

Mijn onderwijsdonatie

Aantal donaties

Ik ondersteun maandelijks door
overboeking van mijn bankrekening*

Ik ondersteun met het jaarlijkse bedrag door 
overboeking van mijn bankrekening*

Ja, ik word graag gratis lid van de
Lyoness Child & Family Foundation Association!

Voornaam*

Plaats*

Plaats, datum, handtekening*

A
an

:
Ly

on
es

s 
Ch

ild
 &

 F
am

ily
 F

ou
nd

at
io

n 
A

ss
oc

ia
tio

n
G

ra
zb

ac
hg

as
se

 8
7-

91
A

 8
01

0 
G

ra
z

AU
ST

RI
A

A
.u

.b
. v

ol
do

en
de

fr
an

ke
re

n

Dien alstublieft uw antwoordformulier in bij uw lokale Lyoness 
Member Service of retourneer het aan:

Fax: +43(0)316 70 77 17

E-mail: 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Per post:
Lyoness Child & Family Foundation Association
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUSTRIA

A
fzender:


