
   
 

 

          Exemplaar voor schenker  

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT  
           

VERKLARING GIFT 
De ondergetekende (naam schenker) ____________________________________________________________ 

verklaart een gift te doen aan Stichting Niños Unidos Peruanos . 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €___________ per jaar, 
die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:  

het overlijden van de schenker 

het overlijden van een ander dan de schenker 

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon: 

____________________________________________________________ 

 

GEGEVENS SCHENKER 

Initialen:  

Achternaam:  

Voornamen:  

Dhr   Mevr 

Adres:  

Postcode: 

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

e-mailadres:  

geboortedatum:  

geboorteplaats:  

  



   
 

 

          Exemplaar voor schenker 

Legitimatie (kopie meesturen) 

Paspoort  Nummer: ________________________ 

Identiteitskaart Nummer:_________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GEGEVENS PARTNER 

Burgerlijke staat 

ik ben gehuwd met 

ik ben geregistreerd partner van 

Niet van toepassing 

Achternaam: ____________________________________________ 

Voornamen: ____________________________________________ 

Dhr   Mevr 

geboortedatum:  

geboorteplaats:  

Legitimatie (kopie meesturen) 

Paspoort  Nummer: _______________________________ 

Identiteitskaart Nummer:________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



   
 

 

          Exemplaar voor schenker 

 

 GEGEVENS BETALING 

Ik schenk het bedrag van _________ € met ingang van ____________(jaartal), gedurende  

5 jaar     10 jaar     Onbepaalde tijd (na 5 jaar opzegbaar) 

1/  

Ik machtig hierbij bovengenoemde instelling om mijn periodieke schenking, via een 
automatische incasso door Stichting Niños 

per maand     per kwartaal     per jaar  

af te schrijven van rekeningnummer: _______________________________ (IBAN nummer) 

2/  

Via overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0123266319 
t.n.v. Stichting Niños Unidos Peruanos 

 

Getekend te ______________________________             Datum: ___________________ 

 

Handtekening schenker:  

 

 

 

 

Handtekening partner:  

 

 

  



   
 

 

         Exemplaar voor Stichting Niños  

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT  
           

VERKLARING GIFT 
De ondergetekende (naam schenker) ____________________________________________________________ 

verklaart een gift te doen aan Stichting Niños Unidos Peruanos . 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €___________ per jaar, 
die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:  

het overlijden van de schenker 

het overlijden van een ander dan de schenker 

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon: 

____________________________________________________________ 

 

GEGEVENS SCHENKER 

Initialen:  

Achternaam:  

Voornamen:  

Dhr   Mevr 

Adres:  

Postcode: 

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

e-mailadres:  

geboortedatum:  

geboorteplaats:  

  



   
 

 

         Exemplaar voor Stichting Niños 

Legitimatie (kopie meesturen) 

Paspoort  Nummer: ________________________ 

Identiteitskaart Nummer:_________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GEGEVENS PARTNER 

Burgerlijke staat 

ik ben gehuwd met 

ik ben geregistreerd partner van 

Niet van toepassing 

Achternaam: ____________________________________________ 

Voornamen: ____________________________________________ 

Dhr   Mevr 

geboortedatum:  

geboorteplaats:  

Legitimatie (kopie meesturen) 

Paspoort  Nummer: _______________________________ 

Identiteitskaart Nummer:________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



   
 

 

         Exemplaar voor Stichting Niños 

 

 GEGEVENS BETALING 

Ik schenk het bedrag van _________ € met ingang van ____________(jaartal), gedurende  

5 jaar     10 jaar     Onbepaalde tijd (na 5 jaar opzegbaar) 

1/  

Ik machtig hierbij bovengenoemde instelling om mijn periodieke schenking, via een 
automatische incasso door Stichting Niños 

per maand     per kwartaal     per jaar  

af te schrijven van rekeningnummer: _______________________________ (IBAN nummer) 

2/  

Via overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer NL85 RABO 0123266319 
t.n.v. Stichting Niños Unidos Peruanos 

 

Getekend te ______________________________             Datum: ___________________ 

 

Handtekening schenker:  

 

 

 

 

Handtekening partner:  

 

 

 


