
VEDAN 
Stichting Vredes- en DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad   

 

Overeenkomst Periodieke schenking 

1. Verklaring schenking 

De ondergetekende (naam schenker) : ………………………………………………………………………………… 

verklaart een schenking te doen aan Enschede voor Vrede (stichting Vedan) 

De schenking bestaat uit een vaste jaarlijks  bedrag  van (in cijfers)   € ………………………………………… 

(bedrag in letters):…………………………………………………………………………………………………… euro 

Dat gedurende minstens vijf jaar wordt geschonken en in ieder geval eindigt bij overlijden van de schenker en het vervallen van de ANBI status 

of  bij (ter keuze): 

        het overlijden van partner van de schenker 

 

        het verliezen van baan of arbeidsongeschiktheid van schenker 

 

        het verliezen van baan of arbeidsongeschiktheid van partner van schenker 

 

2. Looptijd van de schenking 

5 jaar   …………….. jaar (minimaal 5 jaar)                      onbepaalde tijd 

Jaar van ingang eerste schenking: …………………. (belastingaftrek is vanaf een vol jaar) 

3. Gegevens van schenker 

Naam    ……………………………………………………………………….. 

Voornamen (voluit) ………………………………………………………. 

Burgerservicenummer …………………………………………………… 

Geboortedatum  …………….    ……………….   …………… 

Geboorteplaats ……………………………………………………. 

Adres straat, huisnummer en event. Toevoeging ……………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats …………………… ………     ……………………………………………………… 

Land……………………………………………………. 

Telefoonnummer (vast)…………………………………………….. (mobiel)………………………………………………………. 

e-mailadres ……………………………………………………@............................................................ 

4. Ondertekening schenker 

Plaats…………………………………..        Datum…………………………………. 

Handtekening schenker: 

…………………………………………………………………. 



5. Gegevens partner schenker  (indien gehuwd of geregistreerd partnerschap) 

Naam   ……………………………………………………………………………… 

Voornamen (voluit) ……………………………………………………………….. 

Burgerservicenummer……………………………………………………………. 

Geboortedatum …………………………………………………. 

Geboorteplaats…………………………………………………… 

Land…………………………………………………… 

 

6. Ondertekening partner 

Plaats ………………………………………………………     Datum…………………………………………………….. 

handtekening partner:           

………………………………………………………….. 

 

7. Gegevens organisatie (dit onderdeel wordt verder door de organisatie ingevuld waaraan u de schenking doet) 

Naam organisatie: Enschede voor Vrede (stichting Vedan) 

Transactienummer………………………………………………. 

RSIN/fiscaalnummer:  817429116 

 

8.  Ondertekening namens organisatie: 

Naam   …………………………………………………………………… 

Functie……………………………………………………………………. 

Plaats……………………………………..    Datum………………………………………… 

Handtekening namens organisatie: 

       ……………………………………………… 

9. Gegevens over de wijze van betaling 

        Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL52TRIO019.83.19.967  t.n.v. stichting VEDAN, Enschede 

           Doorlopende SEPA – machtiging aan stichting Vedan 

 vanaf (datum, zie ook 2.): ……   ………   ………… 

 af te schrijven van mijn rekening IBAN…………………………………………………….. 

 in gelijke termijnen per:               maand                 kwartaal                halfjaar                 jaar     

incassant ID     (Stichting Vedan): ……………………………………. 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u stichting Vedan toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht in 

deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die later terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Plaats:   …………………………………………….          Datum :   …………………………………….. 

 

Handtekening schenker:  ……………………………………….    Handtekening partner   …………………………………… 


