
Graag in tweevoud retourneren

voor nieuwe donateurs

 

 

Dhr       MevrOndergetekende

Voornamen (voluit)

Achternaam

BSN/sofinummer

Geboortedatum en -plaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

verklaart een schenking te doen aan Stichting Viva Las Vega’s.

Verklaring van jouw gift

BEDRAG 

Budget Vriend Vriend steunend Vriend super Vriend*
€         per maand

€         per jaar
€10 per maand
/€120 per jaar

€5 per maand
/€60 per jaar

€3 per maand
/€36 per jaar /

ontvang een gratis 
welkomsgeschenk

ontvang een gratis 
welkomsgeschenk

ontvang een gratis 
welkomsgeschenk

*vanaf €10 per maand

Ik wil graag dat mijn donatie:

Je hebt twee mogelijkheden:
maandelijks wordt geïnd.

De maandelijkse incasso start per eerstvolgende maand. De periode van periodieke schenking start op 1 januari komend jaar.

De periode van periodieke schenking gaat direct in om dit jaar al van de maximale belastingaftrek te profiteren. 
Hierbij geef je ons toestemming om voor dit jaar in totaal 12 keer het door jou gekozen maandbedrag te incasseren.

jaarlijks wordt geïnd.
Indien je kiest voor een jaarincasso, gaat de periode van periodieke schenking dit jaar in.

Het bedrag van de periodieke donatie moet voor de belastingdienst ieder jaar gelijk zijn. 



Stuur dit formulier ondertekend in tweevoud naar:
Stichting Viva Las Vega’s
t.a.v. het administratieteam
Cornelis Matelieffstraat 1
1335 RL Almere
Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar:
administratie@viva-las-vegas.nl

IN TE VULLEN DOOR Viva Las Vega’s

Datum....................................                                Handtekening.................................................................................

Naam: Stichting Viva Las Vega’s
RSIN nummer: 851028512
Transactienummer:

Naam:
Functie:
Plaats:

Ondertekening namens: Stichting Viva Las Vega’s:

ONDERTEKENING

Plaats..............................................................................Datum....................................Handtekening................................

PARTNER GEGEVENS (indien van toepassing) 

Gegevens en ondertekening partner schenker (voor toestemming schenking).

Ondergetekende

Voornamen (voluit)

Achternaam

BSN/sofinummer

Geboortedatum en -plaats

Ondertekening partner:

Plaats..............................................................................Datum....................................Handtekening................................

LOOPTIJD EN INGANGSDA  

   Ik leg mijn gift vast voor:          onbepaalde tijd (ná 5 jaar opzegbaar)

Deze overeenkomst eindigt bij:

Verlies van ANBI status of faillissement van Stichting Viva Las Vega’s

Arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid of overlijden van de schenker.

Het overlijden van een ander dan de schenker.
Eindigt de gift bij overlijden van een ander dan de schenker?
Vul dan hieronder de naam in van die persoon. 

5 jaar

Dhr       Mevr

Hierbij machtig ik stichting Viva Las Vega’s om het aangegeven bedrag van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.

IBAN nummer

Schenker

Dhr       Mevr


