PERIODIEKE
SCHENKINGSOVEREENKOMST
1 BASISGEGEVENS
Naam van de schenker
Naam van de begunstigde

Stichting Bootvluchteling

Vast bedrag per jaar in euro’s

€

Vast bedrag per jaar in letters

2 LOOPTIJD
Looptijd schenking (minimaal 5 jaar)

5 jaar

… jaar (minimaal 5 jaar)

Onbepaalde tijd

Ingangsjaar van de schenking
De verplichting tot uitkering vervalt:
bij het overlijden van de schenker
vervallen ANBI-status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden
het overlijden van een ander dan de schenker. Naam andere persoon:

3 PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENKER
Achternaam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum + geboorteplaats
Straat, nummer, postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Ik ontvang graag maandelijks de nieuwsbrief

4 PERSOONLIJKE GEGEVENS PARTNER (alleen invullen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap)
Achternaam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum + geboorteplaats
Adres (indien afwijkend)

6 GEGEVENS STICHTING BOOTVLUCHTELING
Naam begunstigde

(in te vullen door Stichting Bootvluchteling)

Stichting Bootvluchteling

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land

Nederland

Transactienummer
RSIN-nummer

855164621

7 GEGEVENS OVER DE WIJZE VAN BETALING
Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op: IBAN NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting
Bootvluchteling o.v.v. het transactienummer (zie onder 4)
Doorlopende SEPA-machtiging: Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:
Onze financiële administratie neemt hierover contact met u op.

Naam begunstigde

Stichting Bootvluchteling

om een vast bedrag per jaar in euro

€

In letters:

met ingang van
af te schrijven van mijn rekening
in gelijke termijnen per
Incassant ID St. Bootvluchteling

IBAN nr. NL
Maand

Kwartaal

Halfjaar

Jaar

NL97 RBRB 0918 9326 37

Plaats en datum
Handtekening schenker:

Handtekening partner schenker (indien van toepassing):

8 HANDTEKENING (NAMENS) STICHTING BOOTVLUCHTELING
Naam

Annerieke Berg

Plaats en datum

Ede

Handtekening namens Stichting
Bootvluchteling

Invullen en opsturen:
1.
Vul je gegevens in. Dit kan (bij voorkeur) digitaal of door de overeenkomst te printen en schriftelijk in te vullen.
2.
Print de overeenkomst uit en onderteken deze.
3.
Scan de overeenkomst in en mail deze naar hannekeveldhuizen@bootvluchteling.nl. Of stuur de overeenkomst per post naar:
Stichting Bootvluchteling, T.a.v. Hanneke Veldhuizen, Postbus 8036, 6710 AA Ede.
4.
Wij verwerken het document, vullen het transactienummer in en sturen de overeenkomst naar je terug. Dit originele
exemplaar en het transactienummer heb je nodig voor de belastingaangifte.
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: hannekeveldhuizen@bootvluchteling.nl.

