Mijn Gegevens
Achternaam
___________________________________________________________________
Voornamen (voluit)
___________________________________________________________________
Burgerservicenummer
___________________________________________________________________
Geboortedatum en –plaats
___________________________________________________________________
Geslacht
M
V
Straat en huisnummer
___________________________________________________________________
Postcode en woonplaats
_____________________________________________________________
Telefoonnummer
___________________________________________________________________
E-mailadres
___________________________________________________________________
Burgerlijke staat
Ongehuwd

Gehuwd

geregistreerd partnerschap

Gegevens van mijn Partner, die toestemming verleent voor deze schenking
(indien van toepassing)
Achternaam
___________________________________________________________________
Voornamen (voluit)
___________________________________________________________________
Geslacht
M
V
Burgerservicenummer
___________________________________________________________________

Gegevens van Begunstigde
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Transactienummer
Fiscaal nummer

Stichting Knowledge for Children
Hugo de Vrieslaan 7
3571 GE Utrecht
__________________ (In te vullen door KforC)
08149860

Ja, ik ga over tot een periodieke gift aan Stichting Knowledge for Children.
Ik verklaar dat ik een periodieke uitkering schenk, ter waarde van € _______________
per jaar; bedrag in letters __________________________________________________
ingaande in het jaar
__________________________________________________
voor een periode van:
5 jaar

…..jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

Alle drie de opties gelden voor minimaal 5 jaar. Daarna kan je het maandelijks
opzeggen.
De verplichting tot periodiek schenken vervalt:
bij het overlijden van de schenker
bij het overlijden van een ander:

__________________________________

Ik wil het schenkingsbedrag op de volgende wijze voldoen
Ik maak het schenkingsbedrag over naar IBAN NL37INGB 0002216774 t.n.v. stichting
Knowledge for Children te Utrecht
Ik machtig Knowledge for Children om het bedrag af te schrijven (vul dan hieronder
de gegevens in van de doorlopende Sepa-Machtiging)

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
(Alleen van toepassing als u Knowledge for Children machtigt het bedrag af te schrijven)
Ik machtig Knowledge for Children om het bedrag eens per:
Jaar

Kwartaal

Maand

Half jaar

In gelijke termijnen af te schrijven van IBAN

__________________________________

Incassant ID NL37INGB 0002216774
Kenmerk machtiging _______________________________________(in te vullen door KforC)

ONDERTEKENING DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
Datum _____________________________________________________________________
Plaats ______________________________________________________________________
Handtekening schenker:
Door ondertekening van deze machtiging geef je Knowledge for Children toestemming om doorlopende
incasso-opdrachten naar je bank te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je die laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met je bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

ONDERTEKENING OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING
ONDERTEKENING (NAMENS) BEGUNSTIGDE
Naam _____________________________________________________________________
Functie _____________________________________________________________________
Plaats ______________________________________________________________________
Datum _____________________________________________________________________
Handtekening namens begunstigde:
HANDTEKENING(EN) SCHENKER
Plaats ______________________________________________________________________
Datum _____________________________________________________________________

Handtekening schenker:

Handtekening partner (indien van toepassing):

Dit formulier graag in 2-voud printen en ondertekend sturen naar:
Stichting Knowledge for Children
Hugo de Vrieslaan 7
3571 GE Utrecht
Een toelichting op dit formulier en de schenkingsprocedure en –voorwaarden zijn te vinden op
www.knowledgeforchildren.org

