
Overeenkomst
Periodieke gift in gel d

wnm

missionaris

week
nederlandse

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) 

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

2a  Wat is de looptijd van de gift?       5 jaar        jaar (minimaal 5 jaar)        onbepaalde tijd

2b  In welk jaar vindt de eerste  
uitkering plaats?

2c Betalingswijze Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:
  
          per maand         per kwartaal         per half jaar         per jaar

  Het IBAN nummer is:

 

1 

2 

Verklaring gift

Looptijd van de gift

,€

euro

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

3 Gegevens schenker

--

Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst
Periodieke gift in geld

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)  

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

2a  Wat is de looptijd van de gift?        5 jaar        jaar (minimaal 5 jaar)        onbepaalde tijd

2b  In welk jaar vindt de eerste  
uitkering plaats?

2c Betalingswijze Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:
  
          per maand          per kwartaal          per half jaar          per jaar

  Het IBAN nummer is:

 

1 

2 

Verklaring gift

Looptijd van de gift

,€

euro

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

3 Gegevens schenker

- -

Exemplaar voor de schenker

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Statutaire naam: Stichting CMC

Overeenkomst
Periodieke gift in geld
Exemplaar voor de schenker

Verklaring gift 1

Looptijd van de gift 2

Gegevens schenker 3

De ondergetekende   (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

,

2a Wat is de looptijd van de gift ?      5 jaar           jaar (minimaal 5 jaar)            onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste
 uitkering plaats?

2c Betalingswijze                Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:

            per maand              per kwartaal     per half jaar            per jaar

                   Het IBAN nummer is:

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/Sofinummer	 Geboortedatum	 														-														-

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer



Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a  Naam instelling of vereniging

4b  Transactienummer

4c nummer

Plaats

Datum

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening partner schenker

Stuur beide formulieren naar 
Week Nederlandse Missionaris, 
Antwoordnummer 10842 
2501 WB Den Haag.
(een postzegel is niet nodig) 

4

5

6

Gegevens instelling of vereniging

Ondertekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

--

--

--

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening namens ontvanger

7 Ondertekening namens instelling of vereniging

--

Week Nederlandse 

Missionaris, 

uitvoering door 

Mensen met 

een Missie

Let op!  Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a  Naam instelling of vereniging

4b  Transactienummer

4c  nummer

Plaats

Datum

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening partner schenker

Stuur beide formulieren naar:
Mensen met een Missie 
Antwoordnummer 10842 
2501 WB  Den Haag. 
(een postzegel is niet nodig)

4

5

6

Gegevens instelling of vereniging

Ondertekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

- -

- -

- -

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening namens ontvanger

7 Ondertekening namens instelling of vereniging

- -

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Statutaire naam: Stichting CMC

Gegevens instelling of  vereniging 4

Ondertekening schenker 5

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) 6

Ondertekening namens instelling of  vereniging 7

 Let op Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam instelling of vereniging

4b Transactienummer

4c	 RSIN/fiscaal	nummer

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer	 Geboortedatum	 -	 -

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening partner schenker

Naam

Functie

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening namens ontvanger Stuur beide formulieren naar
Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea
Wijk	4-102
8321	GH	Urk

 Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea

00.70.45.396



Overeenkomst
Periodieke gift in gel d

wnm

missionaris

week
nederlandse

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) 

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

2a  Wat is de looptijd van de gift?       5 jaar        jaar (minimaal 5 jaar)        onbepaalde tijd

2b  In welk jaar vindt de eerste  
uitkering plaats?

2c Betalingswijze Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:
  
          per maand         per kwartaal         per half jaar         per jaar

  Het IBAN nummer is:

 

1 

2 

Verklaring gift

Looptijd van de gift

,€

euro

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

3 Gegevens schenker

--

Exemplaar voor de schenker

Overeenkomst
Periodieke gift in geld

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)  

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

2a  Wat is de looptijd van de gift?        5 jaar        jaar (minimaal 5 jaar)        onbepaalde tijd

2b  In welk jaar vindt de eerste  
uitkering plaats?

2c Betalingswijze Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:
  
          per maand          per kwartaal          per half jaar          per jaar

  Het IBAN nummer is:

 

1 

2 

Verklaring gift

Looptijd van de gift

,€

euro

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

3 Gegevens schenker

- -

Exemplaar voor de schenker

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Statutaire naam: Stichting CMC

Overeenkomst
Periodieke gift in geld
Exemplaar voor de ontvanger

Verklaring gift 1

Looptijd van de gift 2

Gegevens schenker 3

De ondergetekende   (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

(bedrag in letters)

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 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 de naam in van die persoon.

,

2a Wat is de looptijd van de gift ?      5 jaar           jaar (minimaal 5 jaar)            onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste
 uitkering plaats?

2c Betalingswijze                Ik wens als volgt te betalen (uiterlijk 31 december) en machtig de organisatie om te incasseren:

            per maand              per kwartaal     per half jaar            per jaar

                   Het IBAN nummer is:

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/Sofinummer	 Geboortedatum	 														-														-

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer



Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a  Naam instelling of vereniging

4b  Transactienummer

4c nummer

Plaats

Datum

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening partner schenker

Stuur beide formulieren naar 
Week Nederlandse Missionaris, 
Antwoordnummer 10842 
2501 WB Den Haag.
(een postzegel is niet nodig) 

4

5

6

Gegevens instelling of vereniging

Ondertekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

--

--

--

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening namens ontvanger

7 Ondertekening namens instelling of vereniging

--

Week Nederlandse 

Missionaris, 

uitvoering door 

Mensen met 

een Missie

Let op!  Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a  Naam instelling of vereniging

4b  Transactienummer

4c  nummer

Plaats

Datum

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening partner schenker

Stuur beide formulieren naar:
Mensen met een Missie 
Antwoordnummer 10842 
2501 WB  Den Haag. 
(een postzegel is niet nodig)

4

5

6

Gegevens instelling of vereniging

Ondertekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

- -

- -

- -

Naam

Functie

Plaats

Datum

Handtekening namens ontvanger

7 Ondertekening namens instelling of vereniging

- -

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Statutaire naam: Stichting CMC

Gegevens instelling of  vereniging 4

Ondertekening schenker 5

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) 6

Ondertekening namens instelling of  vereniging 7

 Let op Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

4a Naam instelling of vereniging

4b Transactienummer

4c	 RSIN/fiscaal	nummer

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening schenker

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer	 Geboortedatum	 -	 -

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening partner schenker

Naam

Functie

Plaats

Datum	 -	 -

Handtekening namens ontvanger Stuur beide formulieren naar
Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea
Wijk	4-102
8321	GH	Urk

 Interkerkelijke Stichting Ethiopië Eritrea

00.70.45.396


