OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING
Stichting Zwerfdier is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom
staat de Belastingdienst toe dat u giften aan ons in mindering brengt op uw inkomen.
Een mooie regeling is die waarbij u gedurende minimaal vijf jaar maandelijks een gift
aan ons doet als lijfrente. Vaker en langer mag natuurlijk ook.
Mogen wij op uw steun rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank.
Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift gedurende
minimaal vijf jaar aan Stichting Zwerfdier.
Graag dit formulier volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar Stichting
Zwerfdier, Klompenmakerstraat 38, 1825 AG Alkmaar. U ontvangt van ons een getekend
exemplaar terug voor uw eigen administratie.

Verklaring schenking
Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Zwerfdier.
Bedrag per jaar in
cijfers

€ 60,00 *

€ 75,00 *

€ 100,00 *

€ ……………..
ander bedrag

Bedrag per jaar in
letters
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tenminste vijf jaar. De
schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkering. De schenking eindigt
bij overlijden van de schenker en ook bij het overlijden van de partner van de schenker.
De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI status en/of
faillissement van Stichting Zwerfdier. 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 de schenker
Stichting Zwerfdier hiervan in kennis heeft gesteld.
* Graag omcirkelen wat van toepassing is

Gegevens schenker

Achternaam

Voornamen
(voluit)

BSN/sofinummer

Adres

Postcode en
Woonplaats
Geboortedatum en
plaats en land

Telefoonnummer

E-mail adres

Gegevens partner

Ik ben gehuwd met *

Ik ben geregistreerd partner van *

Achternaam

Voornamen
(voluit)

BSN/sofinummer

Geboortedatum en
plaats en land

Looptijd periodieke schenking

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats

5 jaar *

Onbepaalde tijd *

Ik maak gemelde schenking over op rekeningnummer NL49INGB0002616489 ten name
van Stichting Zwerfdier te Alkmaar.

Handtekening schenker

Handtekening echtgeno(o)t(e)/
geregistreerd partner

Plaats en datum

Plaats en datum

Ondertekening namens Stichting Zwerfdier

Naam

Functie

Getekend te

Datum

Handtekening

Stichting Zwerfdier, Klompenmakerstraat 38, 1825 AG Alkmaar

