Overeenkomst
Periodieke gift in geld
Exemplaar voor de schenker
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Verklaring gift

De ondergetekende

Stichting Tot Heil des Volks

verklaart een gift te doen aan
Hierna te noemen ‘instelling’
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De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

(minimaal €50)
euro

(bedrag in letters)
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van de

eerst stervende of

langslevende van de schenker of diens partner.

Verder eindigt de verplichting op verzoek van de schenker bij:
-

Arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos raken van de schenker;

-

Faillissement van de instelling of geen ANBI meer zijn door de instelling.
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Looptijd van de gift

2a

Wat is de looptijd van de gift?

2b

In welk jaar vindt de eerste
uitkering plaats?

3

Machtiging voor SEPA automatische incasso

5 jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

Door ondertekening van dit formulier geef ik eveneens toestemming aan de genoemde instelling om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om het genoemde bedrag:
jaarlijks

per half jaar

per kwartaal

maandelijks van mijn rekening af te schrijven

Aan mijn bank geef ik toestemming om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van de genoemde instelling. Het incassant-ID van de instelling wordt na afwikkeling doorgegeven.
IBAN (rekeningnummer):
Bij een incasso per maand, per kwartaal of per half jaar verleent u toestemming om de verstreken betalingstermijnen eenmalig te
incasseren. Donaties vóór het tekenen van de schenkingsovereenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.
Als u het niet eens bent met de afschrijving van de genoemde instellingen kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik maak het bedrag zelf over.
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Gegevens schenker

Naam
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer
Geboortedatum en plaats
Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
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Gegevens partner (indien van toepassing)

Burgerlijke staat

Ik ben gehuwd met

Ik ben geregistreerd partner van

Niet van toepassing

Naam
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer
Geboortedatum en plaats
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Ondertekening schenker(s)

Plaats en datum
Handtekening schenker
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Ondertekening namens instelling

Naam

Plaats en datum
Transactienummer

Handtekening namens instelling

Handtekening partner (verleent toestemming)

