Overeenkomst Periodieke gift

Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan
Stichting BVA. Periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst zijn aftrekbaar voor de
Inkomstenbelasting.
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Verklaring gift

Ondergetekende verklaart
een gift te doen aan
Stichting BVA (Amaliastraat 13, 2514 JC Den Haag),
ten behoeve van Stichting BVA
RSIN/Fiscaal nummer		

003003759

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke verstrekkingen van
Bedrag in cijfers:						 euro
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

Verder eindigt de verplichting op verzoek van de schenker bij bijv.: arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos
raken van de schenker.
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam en adres in van die persoon:
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Looptijd van de gift

2a

Wat is de looptijd van de gift?

2b

Vanaf welke datum vindt de eerste verstrekking/incasso plaats?
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5 jaar

onbepaalde tijd

Uw gegevens (gegevens schenker)
Achternaam
Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer
Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en Huisnummer
Postcode

Woonplaats

Telefoon (vast)
Mobiel
E-mailadres

1 (3)

(minimaal 5 jaar)

zelf invullen:

jaar

(minimaal 5 jaar)
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Machtiging voor SEPA automatische incasso
	
Door
ondertekening van dit formulier geef ik eveneens toestemming aan de genoemde instelling om
doorlopend incasso opdrachten te sturen naar mijn bank om genoemde bedrag:

jaarlijks

per half jaar

per kwartaal

maandelijks van mijn rekening af te schrijven.

Aan mijn bank geef ik toestemming om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de genoemde instelling.
Het incassant ID van Stichting BVA is: NL41ZZZ411784020000. Kenmerk: Stichting BVA.
IBAN (rekeningnummer):
Bij een incasso per maand, per kwartaal of per half jaar verleen ik toestemming om de verstreken
betalingstermijnen eenmalig te incasseren. Het bedrag wordt op de 25e van de maand afgeschreven.
Donaties vóór het tekenen van de schenkingsovereenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage
van het eerste jaar. Als u het niet eens bent met de afschrijving van de genoemde instellingen kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank.

Ik maak zelf het bedrag over naar NL38INGB0002010534 en dat doe ik:
jaarlijks
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per half jaar

per kwartaal

Transactienummer (in te vullen door stichting BVA)
Dit nummer heeft u nodig bij het doen van uw Belastingaangifte.
Transactienummer:
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Ondertekening schenker
Naam
Datum

Plaats

Handtekening

7

Ondertekening namens stichting BVA
Naam
Functie
Datum

Plaats

Handtekening

2 (3)

maandelijks.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. Telefoonnummer 070-7796008. We staan u met plezier te woord.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar donateurs@stichtingbva.nl of per post (postzegel niet nodig) sturen naar:
Stichting BVA
Antwoordnummer 24662
2490 WB Den Haag
Wij vullen de ontbrekende gegevens in en u ontvangt van ons een getekend exemplaar retour voor uw eigen
administratie.

Nog een tip: mocht u naast uw periodieke gift een legaat of nalatenschap aan BVA overwegen om zo ook op de
lange termijn blijvend aan BVA verbonden te blijven en ons werk te steunen, laat u het ons weten. We kunnen u dan
hierover persoonlijk adviseren en indien nodig ook uw periodieke gift in een legaat omzetten.
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AFDRUKKEN

