Overeenkomst Periodieke Schenking
Stuur dit formulier op naar Stichting Appeltaartconcerten,
H.J. Schimmelplein 53, 3532TH Utrecht.
Wij sturen u een getekende kopie terug voor uw eigen
administratie.
1. De schenking
Ondergetekende verklaart een periodieke schenking te doen aan de Stichting
Appeltaartconcerten te Utrecht. Deze gift bestaat uit vaste en gelijke periodieke
uitkeringen van jaarlijks €_____, zegge (Bedrag in letters)__________
_______________ euro*, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en
uiterlijk eindigen bij: het overlijden van de schenker, het vervallen van de ANBI
status, verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden, of bij het overlijden van een
ander dan de schenker: vul hier de naam in van die persoon__________________
2. De looptijd van de schenking
5 jaar
____jaar (minimaal 5 jaar)
onbepaalde tijd
Wat is de datum van de eerste uitkering? ___________ (maand en jaar)
3. Persoonlijke gegevens van de schenker
Naam:
Voornamen (voluit):
Burgerservice-/sofinummer:
Geboortedatum en plaats:
Woonadres:
Postcode, woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
4. Transactienummer van deze schenking:_____
(in te vullen door Stichting Appeltaartconcerten)
5. Gegevens Stichting Appeltaartconcerten
RSIN/ fiscaal identificatienummer: RSIN 8541 00 398, KvK 60879238.
Bank: NL82 TRIO 0197 8935 97 t.n.v. Stichting Appeltaartconcerten te Utrecht.
Postadres: H.J. Schimmelplein 53, 3532TH Utrecht.
Mail: vrienden@appeltaartconcerten.nl
Telefoon: 06-55997325

1

6. Ondertekening schenker
Plaats:
Datum:
Handtekening schenker:
7. Gegevens en ondertekening van de partner van de schenker (indien van
toepassing)
Achternaam en voornamen (voluit):
Burgerservice-/Sofinummer:
Geboortedatum en geboorteplaats:
Ondertekening partner
Plaats:
Datum:
Handtekening partner schenker:
8. Ondertekening namens de Stichting Appeltaartconcerten
Utrecht, datum:
Handtekening penningmeester (Machteld Willemse)
9. Gegevens over de betaling
Ik betaal zelf elk jaar op IBAN NL82 TRIO 0197 8935 97 t.n.v. de Stichting
Appeltaartconcerten onder vermelding van het bij punt 4 genoemde
transactienummer.
Ik betaal per automatische incasso (SEPA machtiging) en machtig hierbij de
Stichting Appeltaartconcerten om een vast bedrag per jaar van €
zegge
______________________met ingang van ____(jaar) af te schrijven van mijn
bankrekening ___________________________(IBAN).
Incassant ID van de Stichting Appeltaartconcerten: NL70ZZZ608792380000
Kenmerk van de machtiging: ___________ (in te vullen door Stichting
Appeltaartconcerten) Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met ons
of met uw bank.
10. Akkoord voor incasso:
Datum:
Plaats:
Handtekening:
U kunt dit formulier opsturen naar: Stichting Appeltaartconcerten, HJ Schimmelplein
53, 3532TH Utrecht. Wij sturen u kopie (ondertekend door onze penningmeester)
terug voor uw eigen administratie.
Wij danken u namens ons publiek voor uw schenking.
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