Overeenkomst periodieke schenking
aan Orangutan Rescue
Heeft u vragen over het invullen van de overeenkomst?
Neem dan contact met ons op:
administratie@orangutanrescue.nl of 0118-470189.
1.

Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan stichting Orangutan Rescue. Deze gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen van €
eindigen bij: A

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk

het overlijden van de schenker.

B
2.

,

het overlijden van de partner van de schenker

Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar
jaar (minimaal 5 jaar)
onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar; eindigt bij schriftelijke wederopzegging)

In welk jaar vindt de eerste
uitkering plaats?
3.

Betaalwijze (kies A of B)

A

"Ik machtig Orangutan Rescue om de jaarlijkse uitkering van mijn rekening af te schrijven...
...per jaar."

...per kwartaal, in vier gelijke delen."

...per half jaar, in twee gelijke delen."

...per maand, in twaalf gelijke delen."

IBAN
Als u kiest voor incasso geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan Orangutan Rescue om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. U geeft daarnaast toestemming aan
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Orangutan Rescue. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugstorten. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

B

"Ik maak het bedrag jaarlijks over op bankrekeningnummer NL 94 TRIO 0784727570 van Orangutan
Rescue."

4.

Gegevens van de schenker

Achternaam
Voornaam
Geslacht
BSN/sofinummer
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

man

vrouw
Geboortedatum

-

-

6.

Gegevens van de partner van de schenker (alleen invullen als u bij 1. voor optie B. heeft gekozen)

Achternaam
Voornaam
BSN/sofinummer

Geboortedatum

-

-

Geboorteplaats
Land
7.

Gegevens van Orangutan Rescue

Naam

stichting Orangutan Rescue

RSIN/fiscaal nummer

818263052

Transactienummer
8.

(in te vullen door Orangutan Rescue)

Ondertekening

Ondertekening schenker
Plaats en datum

-

-

Handtekening

Ondertekening partner van schenker (alleen invullen als u bij 1. voor optie B. heeft gekozen)
Plaats en datum

-

-

-

-

Handtekening

Ondertekening namens Orangutan Rescue
Naam
Functie
Plaats en datum
Handtekening

Hoe het werkt
Vul het formulier in en druk twee exemplaren af. Onderteken beide exemplaren en
stuur ze naar stichting Orangutan Rescue. Orangutan Rescue vult haar deel in,
ondertekent beide exemplaren en stuurt één exemplaar naar u retour.
Bewaar uw exemplaar van de overeenkomst goed. De Belastingdienst kan er naar
vragen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Het transactienummer is het
nummer waaronder de overeenkomst bij Orangutan Rescue is opgenomen in de
administratie.
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