Overeenkomst Periodieke Schenking
Ondergetekende komt met Stichting Vogelrampenfonds overeen haar de volgende periodieke schenking te doen:
Bedrag

Vast bedrag per jaar in cijfers

E

Vast bedrag per jaar in letters

E

* Vanwege administratieve kosten minimaal E 40 per jaar.

Looptijd periodieke schenking

Looptijd

onbepaalde tijd

jaar (minimaal 5 jaar)
* Een schenking voor onbepaalde tijd heeft als voordeel dat

Ingangsjaar		

u na vijf jaar niet hoeft te verlengen, terwijl u na vijf jaar te
allen tijde op kunt zeggen.

Persoonlijke gegevens schenker

Geslacht

de heer

mevrouw

Achternaam schenker
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Persoonlijke gegevens partner

Geslacht

de heer

mevrouw

Achternaam partner
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer
Handtekeningen

Plaats en datum		
Handtekening schenker

  IN te VULLEN DOOR Stichting

Plaats en datum:
Transactienummer:
Naam:

Handtekening partner

Handtekening:

Vogelhospitaal

Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem

T 023 525 53 02
www.vogelhospitaal.nl

CBF 2016-000715
RSIN 804608441

IBAN NL73 INGB 0000 199 399
KvK 41222647

Betaalwijze

Overeenkomst Periodieke Schenking

doorlopende sepa-machtiging

Ik betaal per automatische incasso en machtig Stichting Vogelrampenfonds om een vast
Bedrag van in cijfers

E

Bedrag in letters

E

Af te schrijven van mijn

IBAN

In termijnen van

maand

kwartaal

half jaar

jaar

•

	Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vogelrampenfonds
		om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Stichting Vogelrampenfonds.
	Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant ID: NL83 ZZZ 41222647 0000
Mocht u al een doorlopende machtiging hebben, dan komt deze hiermee te vervallen.

•
•
•

zelf overmaken

Ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op rekeningnummer NL73 INGB 0000 199 399
			
van Stichting Vogelrampenfonds.
Handtekening

  

Plaats en datum		
Handtekening schenker

•

	Als het inkomen van de schenker daalt door omstandigheden waarop de schenker niet of
		nauwelijks invloed heeft (zoals werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid), vervalt de verplichting
tot schenking. Dit geldt ook als de schenker overlijdt.
	Bestaande overeenkomsten voor periodieke schenking of overeenkomsten via notariële akten
tussen schenker en Stichting Vogelrampenfonds komen met het ondertekenen van deze
overeenkomst te vervallen.

•

versturen

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar Stichting Vogelrampenfonds, Vergierdeweg 292, 2026BJ Haarlem.
Of u scant en mailt het ingevulde formulier naar management@vogelhospitaal.nl.
De schenker krijgt een getekende, van volgnummer voorziene kopie van dit formulier teruggestuurd voor zijn/haar
administratie. Voor informatie kunt u bellen met 023-525 5302.

schenken met belastingvoordeel
  
	Door deze schenkingsovereenkomst zijn uw giften aan Stichting Vogelrampenfonds volledig
		aftrekbaar in Box 1 van de inkomstenbelasting. Door deze aftrek ontvangt u al gauw een
derde tot de helft van uw gift van de belastingdienst terug. Het jaarlijkse vaste bedrag en de
minimumlooptijd van 5 jaar zijn voorwaarden van de belastingdienst. Het afsluiten van de
overeenkomst is gratis, een notariële akte is niet meer nodig.
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