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Periodieke schenkingsovereenkomst 
Exemplaar voor de schenker 

 

1. Verklaring schenking 

Ik wil Stichting Samen Vooruit steunen 

met een periodieke schenking 

In de vorm van een geldbedrag. 

 

Ondertekende (naam schenker)  

_______________________________ 

verklaart een schenking te doen aan 

Stichting Samen Vooruit. 

 

De schenking bestaat uit vaste en 

gelijkmatige, periodieke 

uitkeringen van (bedrag in cijfers) 

€ ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴,⌴⌴ per 

jaar, 

 

voluit (bedrag in letters): 

___________________________euro, 

die gedurende minstens vijf jaar 

worden uitgekeerd. 

 

Mijn schenking wordt gedaan 

gedurende: 

□□ 5 jaar       □ 10 jaar  

⌴⌴ jaar (minimaal 5 jaar) 

  □ onbepaalde tijd 

Met ingang van het jaar ⌴⌴⌴⌴. 

 

□ Deze schenking komt in plaats van 

mijn huidige donateursbijdrage 

en mijn huidige machtiging moet 

worden stopgezet. 
■ 

De verplichting tot schenken zal uiterlijk 

eindigen bij: 

□ het overlijden van de schenker. 

□ het overlijden van een ander dan de 

schenker. 

 

Eindigt deze overeenkomst bij het 

overlijden van een ander 

dan de schenker? Vul dan hier de naam 

in van die persoon. 

 

_______________________________ 

 

 

 

De verplichting tot schenking vervalt 

eveneens wanneer Stichting Samen 

Vooruit de ANBI status verliest. 
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2. Gegevens van de schenker 

Naam   : ___________________________________________________ 

Geslacht  : □ M   □ V 

Voornamen (voluit) : ___________________________________________________ 

BSN   : ___________________________________________________ 

Geboortedatum : ___________________________________________________ 

Geboorteplaats : ___________________________________________________ 

Straat   : ___________________________________________________ 

Huisnummer  : ___________________________________________________ 

Postcode  : ___________________________________________________ 

Woonplaats  : ___________________________________________________ 

Land   : ___________________________________________________ 

Telefoon  : ___________________________________________________ 

E-mail   : ___________________________________________________ 

□  Ja, informeer mij via dit e-mailadres over activiteiten en acties van Stichting Samen 

Vooruit. 

 

Ondertekening 

Plaats   : ___________________________________________________ 

Datum  : ___________________________________________________ 

Handtekening schenker: 

 

____________________________________________________________________ 

 

Gegevens van mijn partner 

□ Niet van toepassing 

□ Ik ben gehuwd met / geregistreerd partner van: 

Naam   : ___________________________________________________ 

Geslacht  : □ M  □ V 

Voornamen (voluit) : ___________________________________________________ 

BSN   : ___________________________________________________ 
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Geboortedatum : ___________________________________________________ 

Geboorteplaats : ___________________________________________________ 

Adres (indien afwijkend) 

Straat   : ___________________________________________________ 

Huisnummer  : ___________________________________________________ 

Postcode  : ___________________________________________________ 

Woonplaats  : ___________________________________________________ 

Land   : ___________________________________________________ 

Ondertekening 

Plaats   : ___________________________________________________ 

Datum  : ___________________________________________________ 

Handtekening partner: 

 

____________________________________________________________________ 
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3. Gegevens voor betaling 

SEPA Machtiging tot automatische 

incasso 

Hierbij machtig ik Stichting Samen 

Vooruit om – tot wederopzegging – 

het ingevulde bedrag van mijn rekening 

af te schrijven: 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

□ per maand  □ per kwartaal 

□ per halfjaar  □ per jaar 

 

€ ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴,⌴⌴  

 

Aan het volgende Incassant ID van 

Stichting Samen Vooruit herkent u deze 

machtiging op uw afschriften: 

NL74ZZZ412005530000  

 

 

Door ondertekening van dit formulier 

geeft u toestemming 

aan: 

• Stichting Samen Vooruit om 

doorlopende incasso-opdrachten naar 

uw bank te sturen en 

• uw bank om deze afschrijving conform 

de opdracht van Stichting Samen 

Vooruit uit te voeren. Als u het niet eens 

bent met deze afschrijving kunt u deze 

binnen 8 weken eenvoudig laten terug 

boeken. Neem hiervoor contact op met 

uw bank. 

 

Ik wil mijn automatische incasso laten 

starten in de maand: 

 

_______________________________

IBAN-rekeningnummer schenker: 

⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 
 

□ Ik maak het jaarlijkse bedrag zelf over op IBAN-bankrekeningnummer NL74 ABNA 

0598 4266 63, BIC-Code ABNANL2A (nodig voor betalingen vanuit het buitenland) van 

Stichting Samen Vooruit te Zwaagdijk, o.v.v. het transactienummer (zie kop 4). 
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4. Gegevens Stichting Samen Vooruit 

Let op! Laat dit onderdeel invullen door 

Stichting Samen Vooruit als ontvanger. 

 

Naam begunstigde: Stichting Samen 

Vooruit 

 

Transactienummer:  

⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

 

RSIN/fiscaal nummer: 852528061 

 

 

 

 

 

Ondertekening Stichting Samen Vooruit 

Naam  : Monique Ravenstijn 

Functie : Secretaris 

Plaats  : Zwaagdijk 

Datum : ____________________ 

Handtekening: 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

5. Verzending 

Stuur dit formulier ondertekend in een 

gefrankeerde envelop naar: 

 

Stichting Samen Vooruit 

Zwaagdijk 227F 

1684 NG  Zwaagdijk 

 

U kunt het ingevulde formulier ook e-

mailen naar heleen.korver@jumbo.com 

 

Bij vragen kunt u bellen naar: 

06-5726 2411. 

 

Vergeet niet om alle benodigde 

documenten volledig in te vullen en te 

ondertekenen! 

 

Na ontvangst vult Stichting Samen 

Vooruit haar gegevens in en 

stuurt uw originele exemplaar retour. 

Bewaar deze zorgvuldig.  

 

De belastingdienst kan deze over-

eenkomst bij u opvragen. 

STAP 3 Gegevens voor betaling 

STAP 4 Gegevens Stichting AAP 

mailto:heleen.korver@jumbo.com

