Periodieke
schenkingsovereenkomst
1. VERKLARING GIFT
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan VluchtelingenWerk Nederland.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke bijdragen van (bedrag in cijfers)

E 			

,

per jaar,

(bedrag in letters)						

euro

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker, verliezen van baan of 		
arbeidsongeschikt worden, of het overlijden van de partner, dan wel bij opzegging door de schenker na een periode van vijf jaar.
In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?
Betalingen die zijn gedaan voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst mogen helaas niet worden meegerekend.
2. GEGEVENS SCHENKER
Achternaam

m

v

Voornamen (voluit)
BSN/sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
Straat				
Postcode/ woonplaats				

huisnummer
Land

Telefoonnummer
E-mailadres

Ja, stuur mij de e-mailnieuwsbrief

3. GEGEVENS ECHTGENO(O)T(E)/GEREGISTREERD PARTNER VAN SCHENKER (indien aanwezig)
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN/sofinummer
4. DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Ik machtig hierbij VluchtelingenWerk Nederland om mijn periodieke gift in gelijke termijnen
		
af te schrijven van rekeningnummer (IBAN)

per maand
per half jaar

per kwartaal
per jaar

N L

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VluchtelingenWerk Nederland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven vanwege
uw donatie aan VluchtelingenWerk Nederland (incassant ID VluchtelingenWerk: NL 17ZZZ405323330000). En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst moment, onder vermelding
van ‘periodieke schenking’, over op IBAN rekeningnummer NL 60 INGB 0000 1234 88 ten name van VluchtelingenWerk Nederland.

5. ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER VAN SCHENKER
Plaats				
Handtekening schenker

Datum

Handtekening partner (indien van toepassing)

6. GEGEVENS VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND (Let op: dit onderdeel wordt ingevuld door VluchtelingenWerk Nederland)
Naam instelling of vereniging

VluchtelingenWerk Nederland

Transactienummer				

RSIN/fiscaalnummer

0 0 5 1 8 3 9 3 5

Kenmerk van de machtiging
7. ONDERTEKENING NAMENS VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND (Let op: dit onderdeel wordt ingevuld door VluchtelingenWerk Nederland)
Naam
Functie
Plaats 		

Amsterdam

Datum
8. STUUR DIT FORMULIER NAAR:
VluchtelingenWerk Nederland
Antwoordnummer 10096
1000 PA Amsterdam (postzegel niet nodig)

Handtekening

Wij zullen het formulier na completering aan u retourneren voor uw administratie.

EXTRA TOELICHTING
Met dit formulier maken we een periodieke schenkingsovereenkomst op tussen u en VluchtelingenWerk Nederland waardoor u deze periodieke
gift kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Kijk op belastingdienst.nl hoeveel voordeel dit u kan opleveren. Ook kunt u daar meer
informatie vinden over de voorwaarden van een periodieke gift.

Gegevens en ondertekening partner schenker
Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de
overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1
van het Burgerlijk Wetboek.
Nieuwe SEPA-machtiging
Als u kiest voor betaling per automatische incasso, dan vervangt deze
nieuwe incasso uw eventueel lopende incasso. Uw lopende incasso
wordt stopgezet vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst.

Heeft u nog vragen?
Bel dan de donateursservice op 020 346 72 07 of neem contact op
via e-mail met donateurs@vluchtelingenwerk.nl.
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en gebruiken wij om uw
donatie(s) te verwerken en/of u te informeren over ons werk.
Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van
Goede Doelen Nederland. U kunt uw gegevens opvragen, of laten
wijzigen via de donateurslijn op 020 346 72 07 of door een e-mail
te sturen naar donateurs@vluchtelingenwerk.nl.Kijk voor meer
informatie op www.vluchtelingenwerk.nl/artikel/colofon-privacy
Naam Incassant: VluchtelingenWerk Nederland, Surinameplein 122,
1058 GV Amsterdam, Incassant-ID van VluchtelingenWerk Nederland
is NL17ZZZ405323330000

2018.981

Looptijd periodieke schenking
Uw periodieke schenking wordt aangegaan tot wederopzegging.
De looptijd is minimaal vijf jaar. Na vijf jaar kunt u de periodieke
schenking op elk gewenst moment laten eindigen (dus na vijf
jaar, maar ook na bijvoorbeeld zes of negen jaar). De periodieke
schenking stopt ook bij het overlijden van de schenker (ook als dat
in de minimale periode van vijf jaar plaatsvindt).

