Overeenkomst
Periodieke gift
Exemplaar voor de schenker
1

Verklaring gift

Ondergetekende (naam schenker ) :…................................................................................
Verklaart een periodieke gift te doen aan

:

Protestantse Gemeente Driel

De gift bestaat uit gelijkmatige periodieke uitkeringen per jaar van (bedrag in cijfers) €…………….
(bedrag in letters) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Verdeeld in € ……………… ( kerkbalans)

€………….. (collectemunten ) gedurende een periode van

minstens vijf jaar. De overeenkomst eindigt :
: met het overlijden van de schenker
: met het overlijden van een ander dan de schenker
: als u de gift niet gestand kunt doen omdat uw inkomen daalt doordat
u bijvoorbeeld werkloos of invalide wordt
Eindigt de gift met het overlijden van een ander dan de schenker
vul dan de naam in van deze persoon :.………………………………………………………………………………………………
2

Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift :
2b In 20…

3

….5 jaar

……… jaar(minimaal 5)

…….onbepaalde tijd

vindt de eerste uitkering plaats

Gegevens van de schenker

Naam

:……………………………………………………………………………………………………

Voornamen (voluit)

:……………………………………………………………………………………………………

BSB\sofinummer

:……………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

:………-…………-………

Geboorteplaats

:……………………………….……………………………………

Straat en huisnummer

:…………………………..…………………………

Postcode en woonplaats: …………

…………

…………………………………

Telefoonnummer

:……………………………………………

Email adres

:……………………………………………………………………

4

Gegevens kerk

4a Naam van de kerk : Protestantse Gemeente Driel

RSIN : 8241 34 977 (per 31/5 2018)

4b Transactienummer : ………………………….. (in te vullen door de administratie)

5

Ondertekening schenker

Plaats:……………………………………………………
Datum:…………………………………………………

Handtekening schenker:……………………………………………
6

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………………………
BSN\sofinummer:……………………………………………………
Geboorte datum: …. .-…. .-……….
Geboorteplaats:………………………………………………………
Ondertekening:
Plaats:…………………………………………………..
Datum:…………………………………………………

Handtekening partner schenker:……………………………………………………………………………
7

Naam

Ondertekening namens kerk

:

…………………………………………………………………….

Functie :

Penningmeester Protestantse Gemeente Driel

Plaats

Driel

:

Datum :………………………..

Handtekening namens de ontvanger: ………………………………………………………….

Overeenkomst
Periodieke gift
Exemplaar voor de ontvanger
1

Verklaring gift

Ondergetekende (naam schenker ) :…................................................................................
Verklaart een periodieke gift te doen aan

:

Protestantse Gemeente Driel

De gift bestaat uit gelijkmatige periodieke uitkeringen per jaar van (bedrag in cijfers) €……………..
(bedrag in letters) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Verdeeld in € ……………… ( kerkbalans)

€………….. (collectemunten ) gedurende een periode van

minstens vijf jaar. De overeenkomst eindigt :
: met het overlijden van de schenker
: met het overlijden van een ander dan de schenker
: als u de gift niet gestand kunt doen omdat uw inkomen daalt doordat
u bijvoorbeeld werkloos of invalide wordt
Eindigt de gift met het overlijden van een ander dan de schenker
vul dan de naam in van deze persoon :.………………………………………………………………………………………………
2

Looptijd van de gift

2a Wat is de looptijd van de gift :
2b In 20…

3

….5 jaar

……… jaar(minimaal 5)

…….onbepaalde tijd

vindt de eerste uitkering plaats

Gegevens van de schenker

Naam

:……………………………………………………………………………………………………

Voornamen (voluit)

:……………………………………………………………………………………………………

BSB\sofinummer

:……………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

:………-…………-………

Geboorteplaats

:……………………………….……………………………………

Straat en huisnummer

:…………………………..…………………………

Postcode en woonplaats: …………

…………

…………………………………

Telefoonnummer

:……………………………………………

Email adres

:……………………………………………………………………

4

Gegevens kerk

4a Naam van de kerk : Protestantse Gemeente Driel

RSIN : 8241 34 977 (per 31-5 2018)

4b Transactienummer : ………………………….. (in te vullen door de administratie)

5

Ondertekening schenker

Plaats:……………………………………………………
Datum:…………………………………………………

Handtekening schenker:……………………………………………
6

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………………………
BSN\sofinummer:……………………………………………………
Geboorte datum: …. .-…. .-……….
Geboorteplaats:………………………………………………………
Ondertekening:
Plaats:…………………………………………………..
Datum:…………………………………………………

Handtekening partner schenker:……………………………………………………………………………
7

Naam

Ondertekening namens kerk

:

Functie :
Plaats

:

……………………………………………………………………
Penningmeester Protestantse Gemeente Driel
Driel

Datum :………………………..
Handtekening namens de ontvanger: ……………………………………………………

