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1. Wat is de aanmeldprocedure voor flexdonatie?  

U kunt zich aanmelden via onze website (www.dierenbescherming.nl/flex) of via 088 
811 30 00 
Het is ook mogelijk dat u op straat een van onze collega’s tegengekomen bent. Zij 
kunnen nieuwe flexdonateurs aanmelden via de iPad. 
 
 

2. Wat is de procedure na aanmelding?  
Na aanmelding krijgt u een ‘aankondiging sms’, deze zal ongeveer in het midden van 
de maand verzonden worden.  U krijgt daarna 2 dagen de tijd om te reageren. Doet u 
niks, dan wordt de donatie afgeschreven. Wilt u een maand overslaan, dan dient u 
binnen 2 dagen ‘dier overslaan’ te sms’en.  
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3. Hoe ziet de sms eruit?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aankondiging sms met 
uitleg dat we [bedrag]  
gaan afschrijven. Als u 
liever geen donatie wilt 
doen, verzoeken wij voor 
[datum] ‘overslaan’ te 
sms’en naar 3669  
 

  
De webpagina met 
meer uitleg zal inzicht 
geven in de besteding 
van de donatie. Wat 
doen wij met onze 
inkomsten?   
 

  
Omdat we een 
‘responsive webdesign’ 
hebben, zal de inhoud 
van de pagina goed 
leesbaar zijn op 
telefoon/tablet,  
De link is echter niet 
goed leesbaar als u 
aangemeld bent  met 
een toestel dat geen 
‘smartphone’ is.  
 

  
‘Dier overslaan’ moet 
naar een ander nummer, 
namelijk 3669. U moet 
een nieuw bericht 
aanmaken, zoals u een 
‘normale sms’ zouden 
versturen. Ipv een 
contact te selecteren kan 
men ‘3669’ intypen.  

 
 

4. Waarom is er verschil tussen Afzender & Retour sms  
Er wordt gebruik gemaakt van 2 nummers:  
- Verzender van aankondiging= Dierenbesch  
- Retour sms = 3669 
 
U ontvangt dus een bericht met afzender ‘Dierbesch’, maar u wordt gevraagd om een 
retour sms te sturen naar 3669.U moet antwoorden naar 3669 omdat u niet kan 
reageren op een NAAM (Dierbesch). Een sms versturen kan alleen naar een nummer. 
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5. Wat zijn de kosten om ‘dier overslaan’ te sms’en?  
De provider brengt hier de normale sms-kosten voor in rekening. De hoogte van het 
bedrag per sms is afhankelijk van het telefoon abonnement. Bij een prepaid 
abonnement kan dit verschillen tussen € 0,08 (Telfort) - € 0,25 (KPN).  
Tegenwoordig bieden veel providers een ‘all-in’ prijs aan, waardoor het ‘dier 
overslaan’ sms’je binnen de bundel zit.  
 

6. Wat als u een maand niet wil doneren, maar het vergeet te sms’en of te laat 
sms't? 
Dan wordt de donatie geïncasseerd. Dat is helaas niet meer te stoppen. We raden u 
in dat geval aan om contact op te nemen met uw bank. U kunt de incasso ook via 
internetbankieren laten terugboeken..  
 

7. Hoe kunt u de flexdonatie stopzetten?  
U kunt contact opnemen met onze collega’s op de afdeling Service & Informatie via 
088 811 30 00. Zij zullen uw flexdonateurschap beëindigen en de sms-dienst 
stopzetten.  
 

8. Hoe kunt u het maandbedrag aanpassen?  
U kunt contact opnemen met onze collega’s op de afdeling Service & Informatie via 
088 811 30 00. Zij kunnen uw maandbedrag naar uw wens verlagen of verhogen met 
een minimumbedrag van € 5,00. 

 
9. Welke informatie kunt u verwachten? 

U ontvangt na aanmelding een bevestiging van uw aanmelding per post. U ontvangt 
tevens twee keer per jaar ons magazine DIER.  
 

10. Wat als uw telefoonnummer wijzigt? 
We verzoeken u in het geval van wijziging van uw telefoonnummer contact op te 
nemen met onze collega’s op de afdeling Service & Informatie via 088 811 30 00. Zij 
kunnen uw telefoonnummer wijzigen.  
 


