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Overeenkomst periodieke Gift / Verklaring Gift  

De ondergetekende (naam schenker):  ………………………………………………………. 

verklaart een gift te doen aan de Stichting Bloeyendael te Utrecht. 

De gift bestaat uit een vast periodiek bedrag  per jaar van  

bedrag in cijfers:  € …. 

bedrag in letters:   ………………………………………………… 

Dit bedrag  zal gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker 

1. Looptijd 

De looptijd van de gift bedraagt 

.…    …. jaar (minstens vijf) of   

….    ….      Onbepaald  

en gaat in per (jaartal)     …                ...  

 

2. Gegevens schenker  

a. Achternaam: 

b. Voornamen (voluit): 

c. Geboortedatum / -plaats: 

d. Straat en huisnr:  

e. Postcode en woonplaats: 

f. Land: 

g. Telefoonnummer: 

h. E-mail adres:  

i. IBAN Bankrekeningnummer: 

3. Gegevens partner schenker (indien aanwezig) 

a. Achternaam: 

b. Voornamen (voluit): 

c. Geboortedatum /-plaats 

4. Gegevens Bloeyendael  

(let op: dit gedeelte wordt ingevuld door Bloeyendael) 

RSIN   …………………      Transactienummer  ………………………………………… 

het transactienummer is het nummer waaronder de overeenkomst in de administratie van 

Bloeyendael is opgenomen 

5. Ondertekening schenker       partner schenker (indien aanwezig) 

plaats en datum:     plaats en datum  

handtekening:     handtekening 

 

 

6. Ondertekening namens Bloeyendael 
naam en functie: 
plaats en datum: 
handtekening:  
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