Overeenkomst Periodieke Schenking
De ondergetekende, dhr./mevr. ……………………………………….. verklaart een gift te doen aan:
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) gevestigd te Amsterdam.
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De schenking

Deze gift bestaat uit vaste en gelijke periodieke uitkeringen. De schenking per jaar bedraagt:
€ ………...… zegge …………………….…………..………………………………………................................ euro*
* In verband met kosten van administratie geldt er een minimum bedrag van € 150 per jaar bij het afsluiten van een akte.
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De looptijd van de schenking

Looptijd: ......... jaar (min. 5 jaar) en ingaande in: ……..…..... (jaar)
De verplichting tot schenking vervalt uiterlijk bij het overlijden van de schenker.

3
Persoonlijke gegevens van de schenker
Achternaam
: dhr./mevr. …………………………………………………........................
Voornamen (voluit)
: ……………………………………………………………...............................
Burgerservicenummer
: ………………………………………………………..…….............................
Geboortedatum
: …………….…….... Geboorteplaats : ……….……………..................
Adres
: ……………………………………………………………...............................
Postcode
: …………………….. Woonplaats:………………………….....................
Telefoon (vast)
: ………………..…… Mobiel: .....................……………………….……….
E-mailadres
: ……………………………………………………………...............................
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Gegevens partner van de schenker
Gehuwd met/geregistreerd partner van, die hierbij toestemming verleent voor deze schenking:
Achternaam
: dhr./mevr. …………………………………….……………......................
Voornamen (voluit)
: ……………………………………………….…………….............................
Burgerservicenummer
: ……………………………………………….………..……...........................
Geboortedatum
: …………….……..... Geboorteplaats: ................………................
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Gegevens begunstigde
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Sint Annenstraat 12
1012 HE Amsterdam
Transactienummer van deze schenking : …………………………………..… (in te vullen door NMF)
RSIN-nummer
: 009056002
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Gegevens over de betaling
Ik prefereer elk jaar zelf te betalen op IBAN NL58 ABNA 0555 0286 66 ten name van NMF
onder vermelding van het bij punt 5 genoemde transactienummer
of
Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij de Stichting Nationaal
Muziekinstrumenten Fonds om een vast bedrag per jaar van € ……………….... ,
zegge ………………………………………………...................….. met ingang van ……….… (jaar) af
te schrijven van mijn bankrekening ..............……………………….....……....…………… (IBAN).
De betaling vindt plaats in de maand juni of – indien dit in het eerste jaar van schenking
niet mogelijk is, omdat de akte na de maand juni is afgesloten – in de maand december.

Incassant ID
Kenmerk van de machtiging

: NL48ZZZ412052570000
: …………………………………................…. (in te vullen door NMF)

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan het NMF om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven,
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van het NMF. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
(U hoeft op deze plek alleen te ondertekenen als u ons machtigt uw donatie te incasseren)
Datum : ………………………............... Plaats : ..........................................................
………………….....……………................

……………………………............................

(handtekening)

(mede ondertekening (indien van toepassing))
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Ondertekening namens het NMF
Naam
: Manon Veenendaal
Functie
: directeur/bestuurder
Plaats
: Amsterdam
Datum
: ………………...........................
(handtekening)

: ……………………...........…………
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Ondertekening namens de schenker (op deze plek altijd ondertekenen s.v.p.)
Datum : ………………………............... Plaats : ..........................................................
……………………………….....................

……………………………............................

(handtekening)

(handtekening partner (indien van toepassing))

Wij zouden het op prijs stellen als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (en van uw
partner) meestuurt.
U kunt dit formulier (ongefrankeerd) opsturen naar:
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds t.a.v. Manon Veenendaal
Antwoordnummer 10638
1000 RA Amsterdam

