
Overeenkomst	  
Periodieke	  gi*	  in	  geld

1 Verklaring	  gi*

Wat	  is	  de	  loop4jd	  van	  de	  gi*? 	   5	  jaar	  

	  In	  welk	  jaar	  vindt	  de	  eerste uitker	  ing	  plaats?	  
	  

Mach4ging	  voor	  SEPA	  automa4sche	  incasso

	    

Door	  ondertekening	  van	  dit	  formulier	  geef	  ik	  eveneens	  toestemming	  aan	  de	  genoemde	  instelling	  om	  doorlopend incasso	  
opdrachten	  te	  sturen	  naar	  mijn	  bank	  om	  het	  genoemde	  bedrag	  

maandelijks	  van	  mijn	  rekening	  af	  te	  schrijven.	  

Aan	  mijn	  bank	  geef	  ik	  toestemming	  om	  doorlopend	  een	  bedrag	  van	  mijn	  rekening	  af	  te	  schrijven	  overeenkoms4g	  de	  opdracht 
van	  de	  genoemde	  instelling.	  Het	  incassant-‐id	  van Stichting Vredesbeweging Pax Nederland:	  NL40ZZZ302140090000.	  	  	  

IBAN	  (rekeningnummer):	  !
	  	  

Ik	  maak	  het	  bedrag	  over naar NL03 TRIO 0390 5150 00 
(onder vermelding van het kenmerk uit de bevestiging die PAX stuurt.)

2a	  !
2b

2

De	  ondergetekende	  	  
verklaart	  een	  gi*	  te	  doen	  aan	  
Hierna	  te	  noemen	  instelling	  	  !
RSIN/Fiscaalnummer	  !

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (minimaal	  €50)
	  	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  euro	  

	   	   het	  overlijden	  van	  de	  schenker	  
	  

	  

het	  overlijden	  van	  de	   	  	  eerst	  stervende	  of	   langstlevende	  van	  de	  schenker	  of	  diens	  partner.	  
Verder	  eindigt	  de	  verplich4ng	  op	  verzoek	  van	  de	  schenker	  bij:	  
	   -‐	   Arbeidsongeschiktheid	  of	  onvrijwillig	  werkloos	  raken	  van	  de	  schenker;	  
	   -‐	  

	  
Faillissement	  van	  de	  instelling	  of	  geen	  ANBI	  meer	  zijn	  door	  PAX.

3

Loop4jd	  van	  de	  gi*

 Stichting Vredesbeweging Pax Nederland

 8    1   6    8    6   1    4   5    6

Wilt u €   250 of meer geven en wilt u een boek ontvangen, graag aangeven.

De	  gi*	  bestaat	  uit	  vaste	  en	  gelijkma4ge	  periodieke	  uitkeringen	  van	  (bedrag	  in	  cijfers)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(bedrag	  in	  leUers)

Dit jaarbedrag wordt gedurende minstens vijf jaar uitgekeerd. 

Onderaan kunt u de frequentie van de incasso aangeven (jaarlijks/ half jaar/ kwartaal/ maand). 

De periodieke schenking eindigt bij:

	  10 jaar	  

(Bij onbepaalde tijd kunt u na 5 jaar altijd opzeggen)

Bij een incasso per maand, per kwartaal of per half jaar verleen ik toestemming om de verstreken betalingstermijnen eenmalig te 
incasseren. 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. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

onbepaalde tijd

jaarlijks per half jaar per kwartaal



4 Gegevens	  schenker

6

7

Ondertekening	  schenker(s) 

Plaats	  en	  datum	   

Handtekening	  schenker	   	  	  	  	  	  Handtekening	  partner	  (verleent	  toestemming)	  

5 !
Burgerlijke	  staat	   Ik	  ben	  gehuwd	  met	   Ik	  ben	  geregistreerd	  partner	  van	   Niet	  van	  toepassing	  !!
!Naam
Voornamen	  (voluit)

BSN/sofinummer

Geboortedatum	  en	  plaats

Gegevens	  partner	  schenker	  (indien	  van	  toepassing)

!

Ondertekening	  namens	  instelling	  

Naam

Plaats	  en	  datum	  

Transac4enummer

!
Handtekening	  namens	  instelling	  
!!!

Stuur het formulier naar Stichting Vredesbeweging Pax Nederland, 
Antwoordnummer 3572, 3500 SB  UTRECHT (geen postzegel nodig)

Naam

Voornamen (voluit)

Geslacht

BSN/sofinummer 

Geboortedatum en plaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer (mobiel)

Telefoonnummer (vast)

E-mail

Vrouw Man Neutraal

abbing
Cross-Out


	Toelichting.pdf
	Exemplaar voor de schenker
	1 Verklaring gift
	Ondertekening
	1 Verklaring gift
	Ondertekening
	Toelichting
	Voorwaarden periodieke gift
	Stappenplan
	1 Verklaring gift
	2 Looptijd van de gift
	4 Gegevens instelling of vereniging
	6 Gegevens en ondertekening partner schenker
	7 Ondertekening namens de instelling of vereniging


	Overeenkomst Periodieke gift Leger des Heils rewritable.pdf
	Toelichting.pdf
	Exemplaar voor de schenker
	1 Verklaring gift
	Ondertekening
	1 Verklaring gift
	Ondertekening
	Toelichting
	Voorwaarden periodieke gift
	Stappenplan
	1 Verklaring gift
	2 Looptijd van de gift
	4 Gegevens instelling of vereniging
	6 Gegevens en ondertekening partner schenker
	7 Ondertekening namens de instelling of vereniging




	de: Off
	1: 
	a: Off

	2: 
	a: 3
	b: 

	3: Off
	5: Off
	Naam 1: 
	voornamen 1: 
	BSN 1: 
	dd 1: 
	mm 1: 
	jjjj 1: 
	plaats 1: 
	adres: 
	postcode: 
	pc: 
	woonplaats: 
	Naam 2: 
	Voornamen 2: 
	BSN 2: 
	dd 2: 
	mm 2: 
	jjjj 2: 
	plaats 2: 
	ondertekening: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	bedrag: 
	Bedrag in letters: 
	IBAN: 
	email: 
	Toevoeging: 
	huisnummer: 
	telefoonnummer mobiel: 
	telefoonnummer vast: 
	Geslacht: Off
	boek: Off


