
bedrag in letters

overeenkomst voor periodieke schenking

1 verklaring van de gift

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een schenking te doen aan Stichting Habitat for Humanity Nederland

De schenking bestaat uit vaste periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) per jaar€                         ,  

De verplichting tot uitkering vervalt:

❑ bij het overlijden van de schenker

❑ wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt

❑ bij faillissement of verliezen ANBI status van Habitat Nederland

2 looptijd  van de gift

Wat is de looptijd van de gift? ❑ 5 jaar ❑ jaar (minimaal 5 jaar) ❑ onbepaalde tijd

Ingangsjaar periodieke schenking

3 gegevens schenker

Achternaam

Voornamen (voluit)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres

Geboortedatum - -

BSN nummer

Geslacht   M / V

4 gegevens partner (alleen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap)

Achternaam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum - -

Geslacht   M / V

BSN nummer

5 gegevens Habitat Nederland

RSIN/fiscaal nummer

Transactienummer

802024038

Naam begunstigde Stichting Habitat for Humanity Nederland

Adresgegevens Arlandaweg 92, 1043 EX Amsterdam, Nederland

wordt ingevuld door Habitat



Af te schrijven van mijn IBAN rekeningnummer

6 gegevens  betaling

Bedrag in cijfers €

❑ doorlopende SEPA machtiging. Ik doneer aan Habitat Nederland via automatische incasso en machtig hierbij:

8 ondertekening schenker (en partner)

7 ondertekening namens Habitat Nederland

Naam

Functie

Plaats 

Betaling vindt plaats door middel van:

❑ overboeking op IBAN-rekeningnummer NL 79 INGB 0000 0062 61 ten name van Habitat Nederland. 

Met ingang van

,

- -

In gelijke termijnen ❑ per maand ❑ per kwartaal ❑ per jaar❑ per halfjaar

Ondertekening schenker

Plaats

Handtekening schenker

- -Datum

- -Datum

Handtekening namens ontvanger

Naam begunstigde Stichting Habitat for Humanity Nederland

Incassant ID Habitat Nederland NL13ZZZ41226182000

Periodieke schenkingen die zijn vastgelegd in een overeenkomst zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ondertekening partner

Plaats

Handtekening partner

-Datum -

Jennifer Lemke

directeur Habitat Nederland

Amsterdam


