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Geachte heer, mevrouw, van de VZW AAT Arcopar Actie Team. 
 
Ik ben een ARCO gedupeerde en heb moeilijkheden om het formulier in te vullen op de website. 
Willen jullie mij aub helpen en mij registreren? 

Mijn voornaam : …………………………………………..     Mijn familienaam : ………………………………………….. 
       (de naam van de eigenaar van de Arco-aandelen) 

Mijn volledig adres : ………………………………………………………………………  Telefoonnr : ……………………… 
       (straatnaam, huisnummer, postnummer, gemeente)         (telefoon of gsmnummer) 

Geboortedatum : ………………………………………….     E-mailadres : …………………………………………………… 
       (e-mail mag van een familielid zijn of van een goede kennis of buur) 

Mijn Arco-rekening-nummer : ……………………… 
      (staat op alle documenten van Arco, begint dikwijls met 7/  of 9/ of met 000…) 

Is dit nummer van Arcopar – Arcofin – Arcoplus?  
      (duidt maar 1 soort aan) 

Kies 1 of meer van de volgende mogelijkheden : 
      Ik registreer me gratis en ik word niet betrokken bij een rechtszaak  :  ja/nee 

      Ik registreer me en doe een donatie voor de werking van de VZW van €2,50  : ja/nee 
           (stort dan €2,50 op rekening van ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

      Ik registreer me en doe een donatie voor de werking van de VZW van €5,00  : ja/nee 
           (stort dan €5,00 op rekening van ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

      Ik registreer me en doe een donatie voor de werking van de VZW van €10,00  : ja/nee 
           (stort dan €10,00 op rekening van ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 
 
      Ik stort een willekeurig bedrag voor de werking van de VZW en zijn vrijwilligers : ja/nee 
           (stort je gekozen bedrag op de rekening van ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

      Ik registreer me voor nieuwe rechtszaken en stort €6 (elk lid kan dat doen) : ja/nee 
         (stort dan €6,00 op rekening van ARGENTA BE30 9734 2545 9111) 

Stuur dit document naar de VZW AAT, zie adres bovenaan en vergeet je overschrijving niet te doen. 

De VZW AAT dankt je voor de registratie en de eventuele donatie. 

 
 
VZW AAT ARCOPAR  ACTIE  TEAM 
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3070    Kortenberg 


