
OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING  

 

Achternaam  m   v

Voornamen (voluit)

BSN/so�nummer 

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Geboortedatum Geboorteplaats

Telefoonnummer E-mail

Bovengenoemde, hierna te noemen “schenker”, verklaart een gift te doen aan het Prinses Beatrix Spierfonds.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) € 

(bedrag in letters) euro

 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 de naam in van die persoon:

Looptijd   5 jaar   10 jaar     onbepaalde tijd (minimaal vijf jaar, daarna kunt op elk moment opzeggen)

BEPALINGEN
Bij overlijden van de schenker zal geen verrekening of teruggave van de laatstbetaalde termijn, of een gedeelte daarvan, 
kunnen worden gevorderd.

  n.v.t.

Achternaam  m   v

Voornamen (voluit)

BSN/so�nummer 

Geboortedatum       Geboorteplaats

Land

Getekend te (plaats)

Datum

Handtekening   Schenker: Echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner:

Ingangsjaar

1. Mijn gegevens

2. Gegevens van mijn echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

 
3. Periodieke Schenking



  

Zelf overmaken

 Ik wens (de termijnen van) de gemelde jaarlijkse schenking zelf over te maken op rekeningnummer: NL82 INGB 0000 0009 69 
van het Prinses Beatrix Spierfonds te Den Haag, o.v.v. het transactienummer (zie stap 5).

Automatische machtiging

 Ik machtig het Prinses Beatrix Spierfonds om bovengenoemde jaarlijkse schenking gedurende de aangegeven periode in gelijke  

termijnen per       maand          kwartaal          half jaar          jaar   

af te schrijven van mijn rekening*.

Mijn IBAN is:

Naam incassant:  Prinses Beatrix Spierfonds, te Den Haag.
IBAN:            NL82 INGB 0000 0009 69
incassant ID: NL02222411516110000

Getekend te Handtekening schenker

Datum 

*  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Prinses Beatrix Spierfonds om een incasso-opdracht naar uw bank te sturen en om het afgesproken
bedrag iedere 1e dinsdag van de maand af te laten schrijven. En aan uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van het Prinses Beatrix Spierfonds uit te voeren. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank.

 

       

    

 

6. Uw formulier opsturen

Heeft u alles compleet ingevuld en zijn de handtekeningen gezet? Stuur ons het formulier dan toe. Het Prinses Beatrix Spierfonds
vult vervolgens haar gegevens in en stuurt u een ondertekend exemplaar terug. Bewaar deze zorgvuldig. De Belastingdienst kan
deze overeenkomst bij u opvragen.

E-mail het formulier naar info@spierfonds.nl of stuur het op met de antwoordenvelop of in een gewone envelop
(een postzegel is niet nodig) naar:

Prinses Beatrix Spierfonds

Antwoordnummer 850

2501 WB Den Haag

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 070 - 3 607 607 of info@spierfonds.nl.

4. Betalingswijze

5. Ondertekening namens het Prinses Beatrix Spierfonds

Let op! Laat dit onderdeel invullen door het Prinses Beatrix Spierfonds als ontvanger.

Naam begunstigde: Prinses Beatrix Spierfonds

Transactienummer:

Ondertekening Prinses Beatrix Spierfonds

Naam:  

Functie:  

Plaats:  

Dr. Ellen Sterrenburg

algemeen directeur en bestuurder

Den Haag

Datum: Handtekening:
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