Periodieke schenkingsovereenkomst Vereniging Milieudefensie

Overeenkomst periodieke gift in geld
1 Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan Vereniging Milieudefensie.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:
(bedrag in cijfers)

€
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 een ander dan de schenker

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker?
Vul dan hier de naam in van die persoon

2 Looptijd van de gift
2a Looptijd van de gift is minimaal 5 jaar. Na 5 jaar kun je elk moment stoppen.
2b In welk jaar vindt de eerste gift plaats?
In dit startjaar moet je van de Belastingdienst het volledige toegezegde jaarbedrag schenken.

3 Betaalwijze Voor onze administratie is het het makkelijkst als je ons wilt machtigen.
SEPA doorlopende machtiging: Ik machtig Milieudefensie om het bedrag van de schenking
af te schrijven van mijn IBAN
per

maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Ik kies voor een jaarlijkse acceptgiro voor het totale jaarbedrag

4 Gegevens schenker
Naam
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Land

E-mailadres

Telefoonnummer

Plaats

Datum

Handtekening (voor de machtiging)
Indien je hebt gekozen voor de machtigingsoptie geef je met je ondertekening toestemming aan Milieudefensie om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven. In het startjaar mag
Milieudefensie de afgesproken incasso uitbreiden tot het jaarbedrag wat in deze verklaring is toegezegd. Als je het niet eens
bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met je bank.

5 Ondertekening schenker
Plaats
Datum
Handtekening schenker

6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Naam
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Plaats

Datum

Handtekening partner schenker

7 Gegevens in te vullen door Milieudefensie
7a

Vereniging Milieudefensie

7b

Transactienummer

7c

RSIN/fiscaalnummer

0025.65.006

8 Ondertekening namens Milieudefensie
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening namens ontvanger

Wil je een ingevuld en ondertekend exemplaar
terugsturen naar Milieudefensie op onderstaand adres?
Je ontvangt de kopie van een door ons getekend exemplaar
terug voor je administratie en de Belastingdienst.
Milieudefensie
t.a.v. Ledenadministratie
Antwoordnummer 8391
1000 RA Amsterdam

