Overeenkomst Periodieke Schenking
De ondergetekende (naam schenker):
_______________________________________________________________________
______ verklaart een schenking te doen aan
Stichting Buitenmuseum RSIN/Fiscaal nummer 857471648
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:
Bedrag in cijfers €
Bedrag in letters zegge
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
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker?
Vul dan hier de naam in van die persoon:
______________________________________________________________________
De overeenkomst eindigt automatisch bij faillissement van de instelling. Indien schenker
arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft schenker het recht de
overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd
zodra schenker de instelling hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

☐ eenmalig ☐… jaar ☐ 5 jaar ☐ onbepaalde tijd ingangsjaar: 2020

GEGEVENS SCHENKER
☐ De heer ☐ Mevrouw
☐ Achternaam
☐ Voornamen (voluit)
☐ BSN/sofinummer
☐ Geboortedatum
☐ Adres
☐ Postcode en woonplaats
☐ Telefoon
☐ Email
☐ Gehuwd met/geregistreerd partner van (indien van toepassing)
☐ De heer ☐ Mevrouw
☐ Achternaam
☐ Voornamen (voluit)
☐ BSN/sofinummer
☐ Geboortedatum
☐ Laatstgenoemde verklaart door medeondertekening de in artikel 88 boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde toestemming te verlenen tot deze schenking.

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
☐ Per maand
☐ Per kwartaal
☐ Per half jaar
☐ Per jaar
Af te schrijven van IBAN (rekeningnummer): ___________________________________________________
T.n.v. ___________________________________________________
☐Ik maak het bedrag in één keer over naar IBAN NL90RABO0822828791
t.n.v. Stichting Buitenmuseum onder vermelding van het transactienummer en het jaar
waarin de schenking overgemaakt wordt.
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 instelling kunt u deze terug
laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
Datum, Plaats

ondertekening schenker(s)

ondertekening ontvanger(s) namens Buitenmuseum

Stuur de formulieren in tweevoud ingevuld en ondertekend naar:
Buitenmuseum Dunne Bierkade 18B 2512 BC Den Haag
U ontvangt uw eigen exemplaar zo snel mogelijk ondertekend retour.

