
Formulier Periodieke giFt in geld

1. Verklaring

de ondergetekende (naam schenker): 

verklaart een gift te doen aan Stichting CnV internationaal. 

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

(bedrag in letters)  euro

per jaar die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

 Het overlijden van de schenker

 Vervallen van de AnBi-status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden

 overlijden van een ander dan de schenker. Vul hier de naam in van die persoon:  

2. looptijd van de periodieke gift 

looptijd  5 jaar

    jaar (minimaal 5 jaar)

  onbepaalde tijd

ingangsdatum van de schenking:  -  - 

3. uw persoonlijke gegevens

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

Adres  

Postcode en woonplaats  

telefoonnummer  e-mail   

Burgerservicenummer  geboortedatum   -  - 

geboorteplaats  land  

4. gegevens van Stichting CnV internationaal

naam instelling of vereniging  : Stichting CnV internationaal

rSin/fiscaal identificatienummer  : 851304485

transactienummer (in te vullen door CNV) : 

5. Betalingsvolmacht

ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:

naam instelling of vereniging   : Stichting CnV internationaal

Adres      : tiberdreef 4

Postcode en plaats    : 3561 gg utrecht

incassant id     : nl14ZZZ544362220000

kenmerk van de machtiging (in te vullen door CNV) :  

om (bedrag in cijfers)    : €  

(bedrag in letters)     :  euro

met ingang van     :  -  - 

af te schrijven van mijn rekening (iBAn)  :    

in de volgende termijnen    :  per maand  per kwartaal  per halfjaar  per jaar

          anders, nl.  



ondertekening

door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting CnV internationaal om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw reke-
ning af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting CnV internationaal. 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.

6. ondertekening schenker

Plaats   :  

datum   :   -  - 

Handtekening schenker :  

7. gegevens en ondertekening partner van de schenker (indien aanwezig)

Achternaam:    

Voornamen (voluit):  

Burgerservicenummer:   geboortedatum:   -  - 

geboorteplaats:   land:  

Plaats   :  

datum   :   -  - 

Handtekening partner van de schenker: 

8. ondertekening Stichting CnV internationaal

naam   :  

Functie   :  

Plaats   : utrecht

datum   :   -  - 

Handtekening  :

deze overeenkomst graag in tweevoud invullen, ondertekenen en opsturen naar (postzegel is niet nodig):

Stichting CNV Internationaal
Antwoordnummer 1096
3500 VE Utrecht

Voor meer infornatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers:
telefoon: 030 - 751 12 60
e-mail: internationaal@cnv.nl

u ontvangt deze overeenkomst ondertekend retour. 
Bewaar het door ons ondertekende document voor uw eigen administratie.
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