
Overeenkomst periodieke schenking
(gelieve in te vullen in blokletters)

1 Verklaring gift
1.1 Naam van de schenker:
verklaart een periodieke gift te doen aan:
1.2 Naam van de begunstigde: Stichting ter bevordering van de Fossielvrij-beweging (ook wel genoemd: Fossielvrij NL)

2 Gegevens over de gift
De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke schenking ter waarde van:
2.1 Vast bedrag per jaar in euro's € (minimaal € 50) per jaar

Bedrag in letters euro per jaar
2.2 Ingangsmaand en jaar van de schenking: 20
2.3 De looptijd van de schenking bedraagt: 5 jaar Onbepaalde tijd (min.5 jaar) jaar (min. 5 jaar)
2.4 De looptijd van de schenking eindigt eerder in geval van:

arbeidsongeschikt worden van de schenker verlies van inkomen van de schenker
overlijden van de schenker verlies van de ANBI-status van Fossielvrij NL
overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: (naam)

2.5 Betalingswijze Ik maak het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL12 TRIO 0391 1439 80
t.n.v. Stg. Fossielvrij, o.v.v. transactienummer zoals bedoeld onder punt 5.3

3 Gegevens van de schenker
3.1 Achternaam van de schenker:
3.2 Voornamen van de schenker (voluit)
3.3 Straat en huisnummer Nummer
3.4 Postcode Woonplaats
3.5 Geboortedatum en -plaats (land) Plaats
3.6 Emailadres
3.7 Telefoonnummer(s)
3.8 Heeft u een partner? Ja (getrouwd / geregistreerd partnerschap. Geen samenlevingscontract) Nee (door naar vraag 5)

4 Gegevens partner van de schenker (getrouwd / geregistreerd partnerschap. Geen notarieel samenlevingscontract)
4.1 Achternaam
4.2 Voornamen (voluit)
4.3 Geboortedatum en -plaats (land)
4.4 Adres (indien afwijkend)

5 Gegevens begunstigde (in te vullen door begunstigde)
5.1 Naam begunstigde Fossielvrij NL
5.2 Adres Minahassastraat 1-110 Postcode en plaats: 1094 RS   Amsterdam
5.3 Transactienummer
5.4 Fiscaal (RSIN) nummer

6 Ondertekening door de schenker
6.1 Plaats
6.2 Datum
6.3 Handtekening Handtekening partner

(indien van toepassing)

7 Ondertekening namens de begunstigde
7.1 Naam
7.2 Functie
7.3 Datum Plaats: Amsterdam
7.4 Handtekening

Graag het getekende formulier mailen naar schenken@fossielvrij.nl Stuur je het liever per post? Stuur het formulier dan in een gefrankeerde envelop naar Fossielvrij NL, 

Minahassastraat 1-110, 1094 Amsterdam versie 20210106

 856 194 852
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