Schenkingsovereenkomst
Periodieke gift in geld
1. Verklaring gift

££Ja, ik verdubbel mijn steun: voor nagenoeg hetzelfde bedrag sponsor ik twee kinderen.
Daarom laat ik een schenkingsovereenkomst opmaken.

		Mijn tweede sponsorkind zou ik graag hebben uit:

££Afrika

Azië

		Ik wil graag een

Latijns-Amerika

Geen voorkeur

Meisje		

Jongen

Voorkeur land

,

		Ik betaal € 28,50 per maand per kind dat ik steun of anders, namelijk €

££Per maand

Kwartaal

		

Half jaar

Jaar

		Door ondertekening van deze schenkingsovereenkomst

££geef ik Plan International Nederland toestemming om het tweede kind gelijk en op dezelfde wijze te incasseren als het huidige kind.
££geef ik aan dat ik zelf de bijdrage voor het tweede kind gelijktijdig en op de zelfde wijze overmaak als het huidige kind.

££Ja, ik wil de steun aan mijn huidige sponsorkind(eren) via een schenkingsovereenkomst laten vastleggen.
2. Looptijd van de gift
Het totale bedrag per jaar dat ik aan Plan International Nederland schenk is			
Jaarbedrag in letters

,
Dit bedrag kunt u jaarlijks van de belasting aftrekken.

De gift is voor onbepaalde tijd, met een minimum van 5 jaar. Wat is de maand van de eerste uitkering?
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

£ Het overlijden van de schenker
£ Het overlijden van een ander dan de schenker, nl:
£ Als u uw baan verliest, als u arbeidsongeschikt wordt of als Plan International Nederland geen ANBI-status meer heeft.
3. Gegevens schenker
Achternaam

M

Voornamen (voluit) 		
BSN/Sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats		
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer		
E-mailadres
Ondertekening
Plaats:			

Datum

Handtekening schenker

V

4. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam

M

V

Voornamen (voluit) 		
BSN/Sofinummer

  Geboortedatum

Geboorteplaats		
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats			
Land
Telefoonnummer		
E-mailadres
Ondertekening
Plaats:			

Datum

Handtekening schenker

5. Gegevens instelling of vereniging
Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.
Naam instelling of vereniging

Plan International Nederland
Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam

Transactienummer		
RSIN/fiscaal nummer

003414024

Naam ondertekenaar

Judith Emmerich

Functie

Teamleider Back Office

Plaats

Amsterdam

Datum

Handtekening namens Plan International Nederland		

U kunt het formulier ondertekenen en per post sturen naar:
Plan International Nederland t.a.v. Wil Verheiden
Antwoordnummer 7676
1000 SL Amsterdam
Als u vragen heeft, kunt u ons bellen op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur op telefoonnummer 020 – 549 55 20.
Aanvraag per telefoon en online

