UDFYLD REGNSKAB 1 ELLER REGNSKAB 2: Fast provision kr. 14,REGNSKAB 1 - UDFYLDES HVIS I HAR SOLGT ALLE LODDER:

Børnehjælpsdagen
Strandlodsvej 7
2300 København S

Bestilte lodder, start

lodder

Ekstra bestillinger af lodder

lodder

Solgte lodder i alt

lodder

Salg i kr. i alt - solgte lodder x 30,-

kr.

Foreningens andel - solgte lodder x 14,-

kr.

Børnehjælpsdagens andel - solgte lodder x 16,-

kr.

Modregning af indbetalt beløb via MobilePay (1)

-

kr.

Afregning til Børnehjælpsdagen i alt

kr.

REGNSKAB 2 - UDFYLDES HVIS I HAR RETURLODDER:
Bestilte lodder, start

lodder

Ekstra bestillinger af lodder

lodder

Returseddel Julelotteriet 2021

Minus returlodder

Sidste frist for returnering af udsolgte lodder og indbetaling er den 28.01.2022

Solgte lodder i alt

-

lodder
lodder

Foreningens medlemsnummer hos Børnehjælpsdagen

Solgte i kr. i alt - solgte lodder x 30,-

kr.

Forening/Skole

Foreningens andel - solgte lodder x 14,-

kr.

Ansvarlig

Børnehjælpsdagens andel - solgte lodder x 16,-

kr.

Adresse

Modregning af indbetalt beløb via MobilePay (1)

Post/By

Afregning til Børnehjælpsdagen i alt

Mobiltelefon
E-mail

Telefon

-

kr.
kr.

(1) Gælder Mobilepay konto Børnehjælpsdagen. Hvis I har indbetalt for meget, så
oplys venligst jeres bankkonto her:______________________________________
Børnehjælpsdagens andel indsættes på bankkonto 9173-0009842489

Usolgte lodder skal returneres forsvarligt indpakket. Retursedlen foldes 2 gange og lægges i den medfølgende selvklæbende plastlomme, der klæbes UDEN på pakken/brevet. Det er ikke tilladt at vedlægge
kontanter og andre ting, da pakken/brevet ikke åbnes med det samme, men opbevares til senere revisionsmæssig kontrol. Skriv venligst antal returlodder og medlemsnummer uden på pakken/brevet.
Man er også velkommen til at aflevere returlodder personligt hos Børnehjælpsdagen. Er der ingen returlodder, kan I også nøjes med at sende mail til lotteri@bhd.dk, med info om at I har solgt alle lodderne.
Børnehjælpsdagen – Strandlodsvej 7 – 2300 København S - www.bhd.dk – post@bhd.dk – telefon 3530 9300

Protektor
H.K.H. Kronprinsesse Mary

