Overeenkomst periodieke gift in geld

1.

Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan Stichting Kunsthal Rotterdam waarvoor geen financiële tegenprestatie wordt verlangd.
De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers) €

,

(bedrag in letters)

euro

per jaar, die gedurende ten minste vijf jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij:
het overlijden van de schenker
baanverlies of arbeidsongeschiktheid
opzegging van de overeenkomst door de schenker
het overlijden van de partner van de schenker
anders, nl:

2.

Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

Wat is de datum van de
eerste uitkering?

3.

……. jaar (minimaal 5 jaar)
__

__

––

––

Gegevens schenker
De heer

Mevrouw

Voornamen (voluit)
Tussenvoegsel + Achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode + woonplaats
Land
Telefoonnummer (vast + mobiel)
Emailadres

Is er een partner?

Ja

Nee

1

onbepaalde tijd

4.

Gegevens partner schenker (indien aanwezig)

De heer

Mevrouw

Voornamen (voluit)
Tussenvoegsel + Achternaam
Burgerservicenummer
Geboortedatum

––

––

Geboorteplaats
Adres (indien afwijkend van
de schenker)
Postcode + woonplaats
Land
Telefoonnummer (vast + mobiel)
Emailadres

5.

Gegevens Stichting Kunsthal Rotterdam

Naam begunstigde:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Contactpersoon + emailadres:
IBAN nummer:
RSIN nummer:

6.

Stichting Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam
Postbus 23077, 3001 KB Rotterdam
010 – 44 00 347
Michelle Verhaak verhaak@kunsthal.nl
NL05 INGB 0680 464 824
8005.43.026

Machtiging

Transactienummer overeenkomst (Kunsthal vult in):
Doorlopende SEPA machtiging:
Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij Stichting Kunsthal Rotterdam om met ingang van
–

–

jaarlijks het volgende bedrag af te schrijven:

van mijn IBAN rekeningnummer
op naam van
woonplaats

2

€

,

7.

Ondertekening

Schenker
Naam schenker
Plaats
Datum

__

__

Handtekening

Partner schenker (indien aanwezig)
Naam partner
Plaats
Datum

__

__

Handtekening

Stichting Kunsthal Rotterdam
Naam

De heer H.A. van Karnebeek

Functie

Zakelijk Directeur Kunsthal Rotterdam

Plaats

Rotterdam

Datum

__

__

Handtekening

3

