
OVEREENKOMST: PERIODIEKE GIFT IN GELD

1. VERKLARING GIFT
De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Dorcas, gevestigd te Andijk, geregistreerd bij het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 412.36.410 en bekend bij de Belastingdienst onder RSIN-nummer 8054.15.415.

De gift bestaat uit een jaarlijks vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers) €

oftewel (bedrag in letters):            euro.

Bestemming van de gift:

 Dorcas algemeen

 Conform huidige structurele giften

 Anders, namelijk

2. LOOPTIJD VAN DE GIFT

Wat is de looptijd van de gift?     5 jaar (minimum)                jaar      onbepaalde tijd

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?

(Het overmaken van giften ingevolge deze overeenkomst kan pas plaatsvinden na ondertekening van de overeenkomst.  
Deze overeenkomst kan dus niet met terugwerkende kracht in gaan.)

De jaarlijkse giften worden stopgezet bij (één keuze mogelijk):

 het overlijden van de schenker.

 het overlijden van de eerst stervende (schenker of partner).

 het overlijden van de langstlevende (schenker of partner).

Verder eindigt de verplichting van een jaarlijkse uitkering op verzoek van de schenker bij (meerdere keuzes mogelijk):

 arbeidsongeschiktheid en/of onvrijwillige werkloosheid.

 het failliet gaan van Dorcas of bij het verliezen van haar ANBI-status.

3. WIJZE VAN BETALING

  Incasseer de periodieke gift van mijn bankrekening. In gelijke termijnen per:    maand    kwartaal    halfjaar    jaar 
(vult u a.u.b. bijgaande SEPA incasso machtiging in)

  Ik maak de jaarbedragen zelf over aan Dorcas op IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. het transactienummer (zie punt 6, vult 
Dorcas in). In gelijke termijnen per:    maand    kwartaal    halfjaar    jaar   



4. GEGEVENS SCHENKER

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/Sofinummer

Geboortedatum 
en -plaats

Straat en huisnummer

Postcode en
woonplaats

Land

Telefoonnummer

Mobiel nummer

E-mailadres

Ondertekening

5. GEGEVENS PARTNER SCHENKER (VERPLICHT, INDIEN VAN TOEPASSING)

Burgerlijke staat  ik ben gehuwd met   ik ben geregistreerd partner van  niet van toepassing

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/Sofinummer

Geboortedatum 
en -plaats

Land

Ondertekening

6. ONDERTEKENING DORCAS

Naam vertegenwoordigingsbevoegde:

Plaats:      

Transactienummer:                                                        

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, tel: 0228 595900. 

Dit ingevulde formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Dorcas, Antwoordnummer 851, 1600 VS  ANDIJK. Een postzegel is niet nodig. 

 Man      Vrouw

 Man      Vrouw

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Plaats en datum:

Plaats en datum:



Het ingevulde formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Dorcas, Antwoordnummer 851, 1600 VS  ANDIJK. Een postzegel is niet nodig. 

Als u bij punt 3 in het voorgaande formulier hebt aangegeven dat u uw periodieke gift (in geld) automatisch wilt laten incasseren, 
dan dient u ook het onderstaande formulier ingevuld mee te sturen. 

SEPA MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 

aan Dorcas om zo vaak als door u aangegeven incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af 
te schrijven;
aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven gelijk aan de opdracht van Dorcas. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het machtigingskenmerk van deze Sepa incasso wordt vermeld op 
uw bankafschrift.

Dorcas  
Postbus 12 
1619 ZG  ANDIJK 
IBAN  NL04 RABO 0106 2500 00 
Incassant ID   NL 40 ZZZ 412364100000

Dorcas incasseert op of omstreeks de 25e van de maand. Antwoordkaarten die na de 16e binnenkomen, worden uiterlijk de daarop 
volgende maand verwerkt.

Voorletter(s) en naam                                                                                           

Straatnaam                                                                                                                                                    Huisnummer 

Postcode                      Woonplaats 

Telefoon                                                                              Geboortedatum                                          

E-mail

Rekeningnummer (IBAN)

Datum                                                  Handtekening  

Dit ingevulde formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Dorcas, Antwoordnummer 851, 1600 VS  ANDIJK. Een postzegel is niet nodig.
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