Overeenkomst
Periodieke gift in geld
1. VERKLARING GIFT

Ondergetekende (naam schenker)
Verklaart een schenking te doen aan Paleis Het Loo als
Gouden Vriend (€ 250,- p/j)

Kroon Vriend (€ 1.000,- p/j)

De schenking bestaat uit een vaste en periodieke uitkering gedurende ten minste 5 aaneengesloten jaren.
Bedrag in cijfers per jaar

€

,
euro

Bedrag in letters per jaar
die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker?
Vul hier zijn/haar naam in
2. LOOPTIJD GIFT

2a. Wat is de looptijd van de gift?
5 jaar

jaar

(minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

2b. In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?
3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Achternaam

m

Voorletters
Roepnaam
Burgerservicenummer
Geboorteplaats
Geboorteland
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Geboortedatum

v

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS PARTNER (indien van toepassing)

Achternaam

m

Voorletters
Roepnaam
Burgerservicenummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
Geboorteland
Adres (indien afwijkend van schenker)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
WIJZE VAN BETALING

Automatisch incasso (per doorlopende SEPA-machtiging)
Ondergetekende machtigt Paleis Het Loo om een vast bedrag per jaar af te schrijven van
IBAN
Indien u hier geen gebruik van wilt maken, ontvangen wij graag de jaarlijkse bijdrage op
NL07INGB0002307136 t.n.v. Paleis Het Loo, onder vermelding van uw soort Vriendschap.

ONDERTEKENING SCHENKER

Datum

Plaats

Handtekening Schenker

Handtekening Partner (indien van toepassing)

ONDERTEKENING PALEIS HET LOO (in te vullen door Paleis Het Loo)

Naam
Functie
Transactienummer
Fiscaal nummer

802884374

Datum

Plaats

Handtekening

• Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de hiervoor genoemde instelling 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 betalingsovereenkomst.
• Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Paleis Het Loo toestemming om deze gegevens conform ons privacy statement
te verwerken.

v

