overeenkomst
periodieke schenking
Ondergetekende komt met The Rights Forum overeen haar de volgende periodieke schenking te doen.
Bedrag
Vast bedrag per jaar in cijfers

€

Vast bedrag per jaar in letters
Looptijd periodieke schenking
Looptijd

onbepaalde tijd

...... jaar (minimaal 5 jaar)

Ingangsjaar
De verplichting tot schenking vervalt als (1) het inkomen van de schenker daalt door omstandigheden
waarop de schenker niet of nauwelijks invloed heeft (zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid),
(2) als de schenker overlijdt of (3) op het moment dat The Rights Forum haar ANBI status verliest.

Persoonlijke gegevens schenker
de heer

Geslacht

mevrouw

Achternaam schenker
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing)
Achternaam partner
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer
Handtekening schenker
Plaats en datum
Handtekening schenker
Handtekening partner
(indien van toepassing)

Handtekening The Rights Forum
(in te vullen door The Rights Forum)
Plaats en datum

Amsterdam,
... -...-......

Handtekening
Transactienr.
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Betalingswijze
Doorlopende SEPA-machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig The Rights Forum

om een vast bedrag per jaar van

€

af te schrijven van rekeningnr.

IBAN

in gelijke termijnen per
•
•
•
•

in letters:
maand

kwartaal

halfjaar

jaar

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan The Rights Forum 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 Stichting The Rights Forum.
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: NL30ZZZ091875330000.
Mocht u al een doorlopende machtiging hebben, dan komt deze hiermee te vervallen.

Zelf overmaken: ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op rekeningnummer NL28 TRIO 0391 1893 79

van The Rights Forum

Handtekening schenker
Plaats en datum
Handtekening

Bestaande overeenkomsten voor periodieke schenking of overeenkomsten via notariële akten tussen schenker en The Rights Forum komen met het
ondertekenen van deze overeenkomst te vervallen.

Schenken met belastingvoordeel
Met deze schenkingsovereenkomst zijn uw giften aan The Rights Forum volledig fiscaal aftrekbaar.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u van de Belastingdienst tot wel de helft van uw gift terug. Het
jaarlijkse, vaste bedrag en de minimumlooptijd van 5 jaar zijn voorwaarden van de Belastingdienst.
Het afsluiten van de overeenkomst is gratis, tussenkomst van een notaris is niet meer nodig.
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