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PERSOONSGEGEVENS SCHENKER
Achternaam:   

Voornamen (voluit):         

Burgerservicenummer (BSN)*: 

Geboortedatum, -plaats: 

Straat en huisnummer:  

Postcode en woonplaats: 

Land:     

Telefoonnummer:  

Mobiel telefoonnummer: 

E-mailadres:   

        Ja, houd mij op de hoogte van de Vrienden van de Kessler Stichting.

* Uw BSN op deze overeenkomst is verplicht vanuit de wetgeving voor aftrekbare giften. De Vrienden van 
de Kessler Stichting gebruikt uw BSN niet voor andere doeleinden.

GEGEVENS PARTNER SCHENKER (INDIEN VAN TOEPASSING) 
Achternaam:     

Voornamen (voluit):   

Geboortedatum, -plaats:   

Adres indien afwijkend:  

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
Ik verklaar via dit formulier per jaar een periodieke schenking te doen aan de Vrienden van de Kessler 

Stichting en machtig hierbij de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting om 

• een vast bedrag per jaar in euro (cijfers):

• en het bedrag in letters: 

• met ingang van: 

• af te schrijven van mijn rekening IBAN:

• met een looptijd van: 

* Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek geldt vanuit de belastingdienst een termijn van minimaal 
vijf jaar. Na vijf jaar kunt u de overeenkomst op elk moment beëindigen.

• in gelijke termijnen per:   

Overeenkomst periodieke schenking

M V

M V

5 jaar
jaar (minimaal 5 jaar*)

onbepaalde tijd

maand half jaar jaarkwartaal
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• Ik kies ervoor dat de overeenkomst voortijdig eindigt bij (één keuze mogelijk):        

 mijn overlijden

 het overlijden van een ander, te weten  

• Ik heb het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen bij het verliezen van mijn baan, in geval van 
arbeidsongeschiktheid of bij het vervallen van de ANBI status van de Vrienden van de Kessler Stichting. 

• De Belastingdienst heeft bepaald dat giften die zijn gedaan voor het sluiten van de overeenkomst niet 
meetellen als periodieke schenking. 

Indien van toepassing: wilt u uw eventuele lopende incasso’s stopzetten?

 Ja

 Nee

ONDERTEKENING
Plaats:  

Datum:  

 

GEGEVENS EN ONDERTEKENING VRIENDEN VAN DE KESSLER STICHTING
(in te vullen door Vrienden van de Kessler Stichting)

Organisatie:  Stichting Vrienden van de Kessler Stichting

RSIN:  8062 27 552

Transactienummer: 

Naam:   

Plaats: Den Haag

Datum:   

DE VERZENDING
Stuur dit formulier - zonder postzegel - ingevuld en ondertekend naar: Vrienden van de Kessler Stichting, 
t.a.v. Financiële administratie, Antwoordnummer 61201, 2506 WB Den Haag. Wilt u het formulier liever online 
versturen? Mail dan het ingevulde en ondertekende formulier naar info@vriendenvandekesslerstichting.nl.
Na ontvangst van dit formulier voegt de Vrienden van de Kessler Stichting het transactienummer toe en krijgt 
u het formulier retour gezonden. Het transactienummer gebruikt u bij uw belastingaangifte om uw teruggave 
te ontvangen.

Handtekening schenker Handtekening partner schenker

Handtekening namens Vrienden van de Kessler Stichting

Stichting Vrienden van de Kessler Stichting  De Stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De la Reyweg 530     IBAN: NL90INGB0000059898
2571 GN Den Haag    BIC: INGBNL2A
Telefoon: 070 - 8 500 512   RSIN: 8062 27 552
KVK: 41154223     info@vriendenvandekesslerstichting.nl
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