OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT
Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan de
Honk- en Softbalvereniging “Allen Weerbaar”, hierna te noemen HCAW. Periodieke giften die zijn
vastgelegd in een overeenkomst zijn volledig en zonder drempel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

1. VERKLARING GIFT
De ondergetekende (naam schenker)
Verklaart een gift te doen aan

HCAW

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke
uitkeringen van:

⃝ € 10,00 per maand (€ 120,00 per jaar)
⃝ € 15,00 per maand (€ 180,00 per jaar)
⃝ € 20,00 per maand (€ 240,00 per jaar)
⃝ € 25,00 per maand (€ 300,00 per jaar)
⃝ € 30,00 per maand (€ 360,00 per jaar)
⃝ € 35,00 per maand (€ 420,00 per jaar)
⃝ € 40,00 per maand (€ 480,00 per jaar)

(bedrag in letters)
die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd
en uiterlijk eindigen bij:

per maand
⃝ 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.
De overeenkomst eindigt automatisch bij opheffing of het faillissement van HCAW. Indien de schenker arbeidsongeschikt wordt of
onvrijwillig werkloos raakt, heeft de schenker het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht
te zijn beëindigd zodra de schenker HCAW hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

2. LOOPTIJD VAN DE GIFT*
De looptijd van de gift is voor onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar**. De schenker kan de overeenkomst na
vijf jaar beëindigen door HCAW hiervan schriftelijk in kennis te stellen, waarbij rekening gehouden moet worden met
een opzegtermijn van één maand.
In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

3. GEGEVENS SCHENKER*
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

Geslacht

Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer en E-mailadres
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4. GEGEVENS VERENIGING
Naam van de vereniging
RSIN/fiscaal nummer

HCAW
007976422

5. GEGEVENS BETALING
De betaling vindt plaats door middel van

⃝ automatische incasso door HCAW; vul a.u.b.
onderstaande gegevens in.
⃝ overmaking door de schenker op:
IBAN NL44 RABO 0123 1224 30 t.n.v. HCAW
(alleen mogelijk bij betaling per jaar)

Met deze doorlopende SEPA-machtiging geef ik HCAW toestemming om:
Bedrag in cijfers

EURO per

⃝ maand
⃝ jaar

Met ingang van
Af te schrijven van IBAN
Door de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HCAW om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HCAW. Als u het niet eens bent met een
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden. De afschrijving vindt plaats op 28ste dag van de maand.

6. ONDERTEKENING SCHENKER*
Plaats

Datum

Handtekening schenker

7. GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER*
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

Geslacht: M/V
Datum

Plaats
Handtekening partner schenker
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8. ONDERTEKENING NAMENS HCAW
Naam

Huib Schrijvers

Functie

Voorzitter

Plaats

Bussum

Datum

Handtekening amens de vereniging

Ik ben op deze actie geattendeerd door (s.v.p. naam
HCAW-lid invullen
Na het invullen en ondertekenen van dit formulier doet u het volgende:



Indien van toepassing ondertekent uw partner het formulier onder punt 7.
U maakt een kopie van het getekende formulier voor uw eigen administratie.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:
a. U stuurt het formulier op naar HCAW, Postbus 1321, 1400 BH Bussum
b. U scant het formulier en stuurt het per e-mail naar superfan@hcaw.nl
Na ontvangst stuurt HCAW u binnen drie dagen per e-mail een ontvangstbevestiging.

* In te vullen door de schenker
** Om gebruik te maken van de fiscale aftrekbaarheid is een looptijd van minimaal vijf jaar vereist.
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