Overeenkomst
periodieke schenking
Exemplaar voor de schenker

STAP 1

Verklaring schenking

Ja, ik wil Stichting AAP steunen met een periodieke schenking
in geld.

Met ingang van het jaar

■  Deze schenking komt in plaats van mijn huidige
De ondergetekende (naam schenker)

donateursbijdrage en mijn huidige machtiging moet
worden stopgezet.
■  Ik adopteer reeds een dier bij Stichting AAP en wil
graag door middel van deze periodieke schenking
adoptieouder blijven.

verklaart een schenking te doen aan Stichting AAP.
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen van (bedrag in cijfers)
€

■  het overlijden van de schenker
■  het overlijden van een ander dan de schenker
■  het verlies van baan en/of bij arbeidsongeschiktheid

per jaar

,

De verplichting tot schenken zal uiterlijk eindigen bij:

(bedrag in letters)
euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd.

Eindigt deze overeenkomst bij het overlijden van een ander
dan de schenker? Vul dan hier de naam in van die persoon.

Mijn schenking wordt gedaan gedurende

● 5 jaar ● 10 jaar
●  onbepaalde tijd

STAP 2

jaar (minimaal 5 jaar)

De verplichting tot schenking vervalt eveneens wanneer
Stichting AAP de ANBI status verliest.

Gegevens van de schenker

Mijn gegevens

Gegevens van mijn partner

Naam:

■  Niet van toepassing
■  Ik ben gehuwd met, samenwonend met of

Geslacht:

■

M

■

V

geregistreerd partner van:

Voornamen (voluit):

Naam:

BSN/sofinummer:

Geslacht:

Geboortedatum:

■

M

■

V

Voornamen (voluit):

Geboorteplaats:

BSN/sofinummer:

Straat:
Huisnummer:

Adres indien afwijkend

Postcode:

Straat:

Woonplaats:

Huisnummer:

Land:

Postcode:

Telefoon:

Woonplaats:

E-mail:

Land:

■  Ja, informeer mij via dit e-mailadres over activiteiten en
acties van Stichting AAP.
Ondertekening

Ondertekening

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening schenker:

Handtekening partner:
Ga verder op de achterkant

STAP 3

Gegevens voor betaling

SEPA Machtiging tot automatische incasso
Hierbij machtig ik Stichting AAP om – tot wederopzegging –
het ingevulde bedrag van mijn rekening af te schrijven:
(S.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

●
●

per maand

●
●

per halfjaar

per kwartaal
per jaar

€

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming
aan:
• Stichting AAP om doorlopende incasso-opdrachten naar
uw bank te sturen.
 
• Uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van
Stichting AAP uit te voeren. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken eenvoudig
laten terug boeken. Neem hiervoor contact op met uw
bank.

,

Aan het Incassant ID van AAP herkent u deze machtiging op
uw afschriften: NL72ZZZ412005530000.

Ik wil mijn automatische incasso laten starten in de maand

IBAN rekeningnummer

● Ik maak het jaarlijkse bedrag zelf over op bankrekeningnummer NL64INGB0002777530,
BIC-Code INGBNL2A (nodig voor betalingen vanuit het buitenland) van Stichting AAP te Almere,
o.v.v. het transactienummer (zie stap 4).

STAP 4

Gegevens Stichting AAP

Let op! Laat dit onderdeel invullen door Stichting AAP als
ontvanger.
Naam begunstigde:

Stichting AAP

Ondertekening Stichting AAP
Naam:

Functie: Directeur Stichting AAP
Plaats:

Transactienummer:

David van Gennep

Almere

Datum:
RSIN/fiscaal nummer:

004612243

(identificatienummer)

STAP 5
Heeft u alles compleet ingevuld en zijn de handtekening(en)
gezet? Stuur beide formulieren, dus zowel het exemplaar
voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger met
de gratis antwoordenvelop of in een gewone envelop naar:
Stichting AAP
T.a.v. donateursservice
Antwoordnummer 1441
1300 VE Almere
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via
036-523 87 87 of donateursservice@aap.nl.

U ondertekent beide overeenkomsten en stuurt ze
allebei naar AAP. AAP vult haar gegevens in en stuurt
u 1 ondertekend exemplaar terug. Bewaar deze
zorgvuldig. De Belastingdienst kan deze overeenkomst
bij u opvragen.

Handtekening:

