PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST
Mijn periodieke schenking
Vast bedrag per jaar in euro’s

€

Vast bedrag per jaar in letters
Looptijd minimaal 5 jaar

☐ 5 jaar

☐ onbepaalde tijd

Ingangsjaar schenking
De verplichting tot periodiek
schenken vervalt

☐ bij overlijden van ☐ bij overlijden van
de schenker

partner of
langstlevende van de
schenker

Mijn gegevens
Achternaam

☐ m/ ☐ v

Voornaam (voluit)
Geboorteplaats

Geboortedatum

Burgerservicenumme
r
Straat en huisnummer
Postcode/
Woonplaats
E-mail
Burgerlijke staat

Telefoonummer

☐ ongehuwd

☐ gehuwd

☐ geregistreerd
partner

Vul hieronder de gegevens in van uw partner, die toestemming verleent voor deze schenking (alleen invullen als er sprake is van
een huwelijk of geregistreerd partnerschap)

Gegevens partner
Achternaam

☐ m/ ☐ v

Voornaam (voluit)
Geboorteplaats

Geboortedatum

Burgerservicenummer
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Gegevens Begunstigde
Naam

Stichting Masechaba

Straat en huisnummer

Kaasmarkt 1

Postcode/ Woonplaats

1441 BG Purmerend

Transactienummer

(in te vullen door Masechaba )

Fiscaal nummer (RSIN)

8214.25.043

Ik wil het schenkingsbedrag op volgende wijze voldoen

☐Ik maak het schenkingsbedrag jaarlijks zelf op het rekeningnummer van stichting

Masechaba: IBAN NL41ABNA0816502560 o.v.v.……………………………(in te vullen door
stichting Masechaba)

☐Ik machtig Stichting Masechaba om het bedrag af te schrijven (vul an hieronder de
gegevens in binnen het kader doorlopende SEPA-machtiging

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
(Alleen van toepassing als u Stichting Masechaba machtigt het bedrag af te schrijven)

Ik machtig Stichting Masechaba om het bedrag een per

☐jaar ☐ halfjaar ☐ kwartaal ☐maand
in gelijke termijnen af te schrijven van mijn rekening
IBAN………………………………………………………
Incassant ID

NL41ABNA0816502560

Kenmerk machtiging……………………………………………….(in te vullen door Stichting Masechaba)
ONDERTEKENING DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
Datum………………………

Plaats…………………………………

Handtekening schenker…………………………………

Handtekening partner …………………………………….
(indien van toepassing)

pag 2/3

ONDERTEKENING OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING

Ondertekening (namens) Begunstigde

Handtekening(en) Schenker

Naam
Functie
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening namens begunstigde
(Stichting Masechaba)

Handtekening schenker

…………………………………………

……………………………….
Handtekening partner
(indien van toepassing)

……………………………………

U kunt dit formulier sturen naar:
Stichting Masechaba /PNR administraties
T.a.v. Rawi Gadjradj (penningmeester)
p/a Antwerpenhaven 101, 1448 KN Purmerend

ANBI STATUS
Stichting Masechaba heeft een ANBI-status. (RSIN -821425043).
Dit houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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