
OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD

Incassant ID

Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer

Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

3. GEGEVENS SCHENKER

4. GEGEVENS BEGUNSTIGDE (IN TE VULLEN DOOR STICHTING WEMOS)

06113230
5. GEGEVENS PARTNER SCHENKER (INDIEN AANWEZIG)

Land (indien niet Nederland)
Telefoonummer

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

Stichting Wemos
Ellermanstraat 15-O
1114 AK  Amsterdam-Duivendrecht

NL60ZZZ412016440000

Naam begunstigde
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Transactienummer

2. LOOPTIJD VAN DE GIFT
Wat is de looptijd van de gift?

1. VERKLARING GIFT

5 jaar
jaar (minimaal 5 jaar) 

onbepaalde tijd

Ingangsjaar van de gift

De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan Stichting Wemos
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag 

€
in cijfers) (minimaal € 60 per jaar)
Bedrag in letters          euro 
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen wanneer de 
begunstigde de ANBI-status verliest of bij:

Het overlijden van de schenker

Het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan hieronder de naam in van die 
persoon.
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IBAN

Print het formulier in tweevoud en stuur het met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (indien van toepassing ook dat van 
uw partner) naar Wemos. Na toezending vullen wij het formulier verder aan met onder meer een transactienummer en 
ontvangt u het ingevulde formulier weer retour. Bewaar dit goed, aangezien u het moet kunnen overleggen indien de 
Belastingdienst daarom vraagt.

Straat en huisnummer

6. WIJZE VAN BETALING

Handtekening namens Stichting Wemos
Datum
Plaats
Functie
Naam

Handtekening schenker Handtekening partner

Anke Tijtsma
directeur
Amsterdam-Duivendrecht

Plaats Datum

Door ondertekening van deze machtiging geeft u Stichting Wemos toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw 
bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten 
terugboeken. neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Plaats
Handtekening schenker Handtekening partner

Datum

7. HANDTEKENING NAMENS STICHTING WEMOS

Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL25 INGB 0004 2657 27 t.n.v. Stichting Wemos 
o.v.v. het transactienummer (zie onder 4)

Ik betaal per automatische incasso en machtig Stichting Wemos om om mijn jaarlijkse gift af te 
schrijven van mijn rekening:

in gelijke termijnen per:
maand kwartaal halfjaar jaar

Postcode en woonplaats
Land (indien niet Nederland)

Geboortedatum
Geboorteplaats

8. HANDTEKENING(EN) SCHENKER EN PARTNER (INDIEN VAN TOEPASSING)

STICHTING WEMOS

Ellermanstraat 15-O
1114 AK Amsterdam-Duivendrecht The 
Netherlands

T +31 20 435 20 50
E info@wemos.nl
I www.wemos.nl
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