VERKLARING SCHENKER
Ja, ik wil Stichting Go and Tell steunen met een periodieke schenking in geld
Naam schenker
								
verklaart een schenking te doen aan Stichting Go and Tell.
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van
bedrag in cijfers
						
per jaar
								
bedrag in letters
										
Mijn schenking wordt gedaan gedurende
5 jaar
10 jaar
Onbepaalde tijd
Met ingang van het jaar

euro per jaar.

jaar (minimaal 5 jaar).		

.

De verplichting tot schenken zal uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
het overlijden van een ander dan de schenker. Naam van die persoon:
het verlies van baan en/of bij arbeidsongeschiktheid
De verplichting tot schenking vervalt eveneens wanneer Stichting Go and Tell de ANBI status verliest.
Deze schenking komt in plaats van mijn huidige donateursbijdrage en moet worden stopgezet.

GEGEVENS VAN DE SCHENKER
Mijn gegevens
Naam

Gegevens van mijn partner
m/v

Niet van toepassing
Ik ben gehuwd met, geregistreerd partner van:

Voornamen (voluit)

Naam

BSN/sofi nummer

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

BSN/sofi nummer

Geboorteplaats

Geboortedatum

Adres

Geboorteplaats

Postcode en plaats

Adres, indien afwijkend:

Land

Adres

Telefoon

Postcode en plaats

E-mailadres

Land

Ja, ik wil op de hoogte blijven van Go and Tell-nieuws.
Ondertekening
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

m/v

GEGEVENS VOOR BETALING
SEPA machtiging tot automatische incasso
Hierbij machtig ik Stichting Go and Tell om -tot wederopzegging- het ingevulde bedrag onder te verdelen in
						
bedrag in cijfers
per maand

per half jaar

per kwartaal

per jaar

IBAN nr
								
Automatische incasso start vanaf (maand)
Ik maak het jaarlijkse bedrag zelf over op bankrekeningnummer NL51 RABO 0101485387, BIC-Code RABONL2U (nodig
voor betalingen vanuit het buitenland) van Stichting Go and Tell te Zeewolde, o.v.v. het transactienummer.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Go and Tell om een incasso-opdracht te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Go and Tell. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

GEGEVENS GO AND TELL
Let op! Laat dit onderdeel invullen door Stichting Go and Tell
Naam begunstigde

Stichting Go and Tell

Transactienummer *
RSIN / fiscaal nr

Plaats

Zeewolde

Datum *
816174271

Handtekening *

Naam *
* In te vullen door Go and Tell

Functie *

Versturen
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 naar: Stichting Go and Tell, Postbus 160, 3890 AD Zeewolde
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 036 522 0062 of info@goandtell.nl

Vergeet niet beide formulieren te ondertekenen. Na ontvangst vult Go and Tell haar gegevens in en stuurt uw originele
exemplaar retour. Bewaar deze zorgvuldig. De belastingdienst kan deze overeenkomst bij u opvragen.

HARTELIJK DANK!

Stichting Go and Tell | Postbus 160, 3890 AD Zeewolde | info@goandtell.nl | www.goandtell.nl

