Overeenkomst Periodieke Gift

graag in tweevoud invullen en retourneren

1. Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan de Waddenvereniging (Landelijke Vereniging
tot Behoud van de Waddenzee). De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke bedragen van € ……………….. (bedrag in getallen) per jaar,
die gedurende tenminste vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker.

2. Looptijd van de gift
Wat is de looptijd van de gift?

O ……….……. jaar (minimaal 5 jaar)

O voor onbepaalde tijd

Ingaande per (jaartal) …………………………………………………………………………

3. Gegevens schenker
Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M

V

Voornamen (voluit) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BSN-nummer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum/-plaats ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straat en huisnummer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Land ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN Bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Gegevens partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

M

V

Voornamen (voluit) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BSN-nummer ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum/-plaats ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Land ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Doorlopende Machtiging SEPA

Waddenvereniging (Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee)
Droogstraat 3, 8861 SR Harlingen
Incassant ID: NL69ZZZ400004750000

Ik machtig de Waddenvereniging om het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven:
€ ………………………………… per maand

€ ………………………………….. per jaar

Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming aan de Waddenvereniging 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 Waddenvereniging. 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.

6.

Gegevens Waddenvereniging (let op: dit onderdeel wordt ingevuld door de Waddenvereniging)
RSIN 002662504

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder de overeenkomst in de administratie van de Waddenvereniging is opgenomen.

7.

Ondertekening schenker
Plaats en datum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
Handtekening schenker ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8.

Ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Plaats en datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Handtekening partner schenker ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Ondertekening namens de Waddenvereniging
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Functie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Plaats en datum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar vóór de ingangsdatum van de overeenkomst, niet
meetellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar. Dat betekent dat, indien u in maandelijkse termijnen betaalt, uw totale jaarbedrag
verdeeld over de resterende maanden van het jaar wordt afgeschreven. Indien u dit niet wilt, dan kunt u er beter voor kiezen om de periodieke
gift pas per 1/1/19 in te laten gaan. Dat betekent natuurlijk wel dat u geen gebruik kunt maken van de fiscale aftrek van een periodieke gift
over 2018. Deze periodieke gift is exclusief een lidmaatschap van de Waddenvereniging.
Vul deze overeenkomst in tweevoud in en stuur beide exemplaren in een envelop zonder postzegel naar:
Waddenvereniging
Antwoordnummer 90
8800 XT Harlingen
Na verwerking stuurt de Waddenvereniging u één getekend exemplaar van de overeenkomst periodieke gift met begeleidende brief retour.
Bewaar deze getekende overeenkomst voor uw administratie. U moet deze overeenkomst kunnen overleggen indien de Belastingdienst er om
vraagt. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Ledenservice (0517) 493 693. Wij helpen u graag.

