
De ondergetekende verklaart een periodieke gift te doen aan Stichting Wortel.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:

€  (bedrag in cijfers)

(bedrag in letters)

Looptijd :    onbepaalde tijd    jaar (minimaal vijf jaar)

Ingangsdatum :

Als het inkomen van de schenker daalt door omstandigheden waarop de schenker niet of nauwelijks invloed heeft, dan vervalt de  
verplichting tot schenking. Dit geldt ook als Stichting Wortel de ANBI-status verliest, of als de schenker overlijdt.

1.  Gegevens schenker
Naam :     M  V

Voornamen (voluit) :

BSN-nummer :

Geboortedatum :       te:

Straat en huisnummer : 

Postcode/Woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

2.  Gegevens partner schenking (indien aanwezig)

Naam :     M  V

Voornamen (voluit) : 

BSN-nummer :

Geboortedatum :       te:

3.  Wijze van betaling
Doorlopende SEPA-machtiging

Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij Stichting Wortel om een vast bedrag per jaar  

van €   met ingang van           af te schrijven van  

rekeningnummer (IBAN)

in gelijke termijnen per:  maand   kwartaal  halfjaar  jaar

Zelf overmaken: ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op rekeningnummer NL48RABO0322317193   

t.a.v. Stichting Wortel en met vermelding periodieke schenking.

4. Ondertekening schenker*    
Plaats :

Datum : 

Handtekening schenker :

Handtekening partner schenker :

(indien aanwezig)

Overeenkomst
Periodieke gift in geld

   /    /    /    /

   /    /

   /    /

   /    /

   /    /

Plaats :

Datum :

Handtekening :

Naam : 

Functie :

Transactienummer :

RSIN-nummer :           8578 52 619

Ondertekening Stichting Wortel (niet zelf invullen)

* Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Wortel om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het afgesproken bedrag van 
uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervooor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Incassant ID Stichting Wortel: NL 24ZZ693792460000

Toelichting z.o.z



Toelichting

Retour
Nadat u dit formulier geprint heeft en volledig heeft ingevuld, stuurt u dit op naar:

Stichting Wortel
Korenbloem 30
2317 KX Leiden

Stichting Wortel vult de eigen gegevens in en stuurt het originele formulier aan u terug voor uw administratie. Stichting 

Wortel houdt zelf een kopie voor haar administratie. Het is van belang dat u het originele formulier goed bewaart,

omdat de overeenkomst op verzoek van de Belastingdienst moet worden getoond.

Gegevens ondertekening partner schenking
Heeft u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen.  

Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd  

partnerschap als u alleen een samenlevingscontract hebt laten maken door een notaris of met een huisgenoot staat 

ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.

Meer informatie
Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden

van meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke

overeenkomst opmaken tussen u en Stichting Wortel.

Neem daarvoor contact op met:

Arianne Josemans (secretaris) 

T. 06 526 40 661 

E. stichtingwortel@gmail.com


