Overeenkomst
periodieke schenking
Ondergetekende komt met stichting WereldAsielen overeen haar de volgende periodieke schenking te doen.

Bedrag
Vast bedrag per jaar in cijfers

€

Vast bedrag per jaar in letters

Looptijd periodieke schenking
Looptijd (minimaal 5 jaar)
Ingangsdatum

onbepaalde tijd

......... jaar

Als het inkomen van de schenker daalt door omstandigheden waarop de
schenker niet of nauwelijks invloed heeft (zoals werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner), vervalt de verplichting tot
schenking. Dit geldt ook als WereldAsielen de ANBI-status verliest, of als de
schenker overlijdt.

Persoonlijke gegevens schenker
Geslacht
Achternaam schenker
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer (sofinr.)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

vrouw

man

Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing)
Achternaam partner
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en -plaats
Burgerservicenummer (sofinr.)

Handtekening schenker
Plaats en datum

Handtekening Stichting WereldAsielen
(niet zelf invullen)

Handtekening schenker

Plaats en datum

Amstelveen

Handtekening partner
(indien van toepassing)

Handtekening

St. WereldAsielen

Transactienr.
Stichting WereldAsielen ● Postbus 8040 ● 1180 LA Amstelveen ● Telefoon 06 - 12 50 52 49 ● info@wereldasielen.nl ● www.wereldasielen.nl

Overeenkomst
periodieke schenking
Wijze van betaling

□ Doorlopende SEPA-machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij Stichting WereldAsielen
om een vast bedrag per jaar van

€

met ingang van

.. - .. - ….

af te schrijven van rekeningnr.

(IBAN)

in gelijke termijnen van

□ maand

In letters:
(dd-mm-jjjj)

□ kwartaal

□ half jaar

□ jaar

• Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting WereldAsielen om doorlopende
incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting
WereldAsielen.
• Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
• Incassant ID: N L 3 7 Z Z Z 3 0 1 9 9 9 5 0 0 0 0 0
• Mocht u een lopende machtiging hebben, dan komt deze hiermee te vervallen.

□ Zelf overmaken: Ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op rekeningnummer NL20TRIO0198342756 t.n.v. Stichting
WereldAsielen

Handtekening schenker
Plaats en datum
Handtekening

Stichting WereldAsielen ● Postbus 8040 ● 1180 LA Amstelveen ● Telefoon 06 - 12 50 52 49 ● info@wereldasielen.nl ● www.wereldasielen.nl

