
OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKERS

De ondergetekende   

   (naam schenker)

verklaart een periodieke gift te doen aan de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen.
De gift wordt tot wederopzegging (minstens vijf jaar) gedaan en bestaat uit een vast bedrag van:

€     euro per jaar (bedrag in cijfers en de minimale gift is € 200,-) 

        

    euro per jaar (bedrag in letters)

De eerste gift vindt plaats in:       (jaartal)

GEGEVENS SCHENKER

Achternaam     

Voornamen (voluit)     M     V     

Geboortedatum                       

Geboorteplaats     

Straat     Huisnummer  

Postcode                         Woonplaats  

Telefoonnummer                        

E-mailadres     

GEGEVENS ECHTGENO(O)T(E) / GEREGISTREERD PARTNER VAN SCHENKER (indien van toepassing, zie toelichting)

Achternaam  

Voornamen (voluit)     M     V   

Geboortedatum                        

Geboorteplaats   

ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER VAN SCHENKER

Plaats         Datum                        

 

 Handtekening schenker

      

 Handtekening partner (indien van toepassing)

      



GEGEVENS STICHTING VRIENDEN VAN DE ZEISTER MUZIEKDAGEN 
(wordt ingevuld door de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen)

Naam Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen

Transactienummerr                          

RSIN/fiscaal nummer                          

ONDERTEKENING NAMENS STICHTING VRIENDEN VAN DE ZEISTER MUZIEKDAGEN
(wordt ingevuld door de Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen)

Naam    

Functie    

Plaats  Zeist

Datum                       

 

 Handtekening namens de Vrienden van de Zeister Muziekdagen. 

            

RETOURADRES

Graag dit formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen naar: 

Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen
Drostestraat 4a
3958 BK Amerongen

De Stichting Vrienden van de Zeister Muziekdagen. is door de belastingdienst aangemerkt 
als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdrage komt dus volgens 
de Geefwet in aanmerking voor extra giftenaftrek op uw belastingaangifte.
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