Volmacht periodieke schenking
Stuur dit formulier, ingevuld en ondertekend, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (indien van
toepassing ook van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, naar:
Stichting Herberg Papilio
Periodiek Schenken
Carselispad 10
5993 EV MAASBREE

Mijn gegevens
Ondergetekende

De heer
mevrouw
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat
Huisnummer
Poscode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gehuwd met/geregistreerd partner van (indien van toepassing)

De heer
mevrouw
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
Die blijkens mede-ondertekening toestemming verleent tot het navolgende
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De volmacht
Verklaart volmacht te geven aan Stichting Herberg Papilio gezeteld in de gemeente Peel en Maas.
Bekent bij de Nederlandse belastingdienst onder fiscaal- RSIN nummer 8530.72.723 om deze opdracht
van schenking uit te voeren en al datgene te doen wat ter zake voorgeschreven of nodig mocht blijken.
Bedrag schenking
Per jaar

Ik schenk
Bedrag in letters
Looptijd schenking
Mijn schenking start met ingang van:

(jaartal)

Belangrijk: als uw schenking in het huidige kalenderjaar moet ingaan, moeten wij uw volmacht uiterlijk 30
november hebben ontvangen.
en eindigt bij schriftelijke opzegging*
en eindigt na 5 jaar.
en eindigt na 10 jaar.
*Deze mogelijkheid bieden we u graag aan omdat veel schenkers na de vooraf bepaalde looptijd weer een nieuwe volmacht laten opmaken.
Een schenking met onbepaalde looptijd betekent dat Herberg Papilio geen kosten hoeft te maken voor het laten opmaken van een nieuwe
akte. U kunt uw schenking na 5 jaar op ieder gewenst moment beëindigen.
Overlijden van u of van een ander
In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of
uw partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken
als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.

Betaalwijze
Ik machtig Stichting Herberg Papilio om de jaarlijkse bijdrage af te
schrijven van rekening (IBAN rekeningnummer)
per
maand
per
kwartaal (maart, juni, september en december)
per
half jaar (juni en december)
per
jaar (december)
Indien u niet per automatische incasso wilt betalen verzoeken wij u contact op te nemen met ons via
info@herbergpapilio.nl of telefoonnummer 077-4653801.
Mijn overige bestaande incasso’s komen hiermee te vervallen.

Plaats:
Datum:
handtekening schenker:

handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner:

Uw gegevens worden opgenomen in onze administratie zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Wij
stellen uw gegevens nimmer aan derden ter beschikking anders dan in het kader van informatieverstrekking aan u. Als u deze
informatie niet op prijs stelt kunt u dit melden bij ons secretariaat info@herbergpapilio.nl of via telefoonnummer 077-4653801.
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