
Schenkingsovereenkomst 
JOS VAN VELDHOVEN FONDS

  De heer /    mevrouw

Voornamen…………………………………………………………………………………….................................. 

Achternaam……………………………………………...................................................................................... 

BSN/sofinummer………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum………………………………………. Geboorteplaats………………………………………………………………………. 

Straat en huisnummer…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode………………………. Woonplaats………………………………………………………land………………………….………….

Telefoonnummer……………………………………… e-mailadres………………………………………………………………………….. 

(hierna ‘schenker’) verklaart aan Stichting de Nederlandse Bachvereniging een gift te doen die bestaat 

uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van bedrag in cijfers €………………......., zegge bedrag in 

letters……..…………………………………………………………………..……………………euro per jaar, 

□ gedurende aantal jaren (ten minste 5)…….jaar, voor het eerste in jaar.......... en voor het laatst in jaar………. 

□ voor onbepaalde tijd, voor het eerst in jaar.......... 

De overeenkomst eindigt bij het overlijden van ‘schenker’. 

Stichting de Nederlandse Bachvereniging, bekend bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 

0070.85.126, aanvaardt de schenking en neemt deze schenkingsovereenkomst op in haar 

administratie onder nummer……………………………………………………………………………………... 

□ ‘Schenker’ machtigt Stichting de Nederlandse Bachvereniging jaarlijks het verschuldigde

bedrag te incasseren van IBAN-rekeningnummer………………………… …………….

Voornamen……………………………………………………………………………………................................ 

Achternaam……………………………………………...................................................................................... 

BSN/sofinummer………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum………………………………………. Geboorteplaats……………………………………...land………………………….. 

Ondertekening 

‘Schenker’: Partner van ‘schenker’: Stg. de Nederlandse Bachvereniging: 
Handtekening: Handtekening: Handtekening: 

Naam…………………………………… 

Datum:………………………………. Datum:……………………………… Datum…………………………………... 

Deze overeenkomst kunt u digitaal retourneren naar development@bachvereniging.nl of in tweevoud per post (kosteloos
naar Antwoordnummer 4545, 3500 VG in Utrecht). Na ondertekening van onze kant, ontvangt u een exemplaar retour voor 
uw eigen administratie. 

gedurende de looptijd van deze overeenkomst. 

In het geval er per jaar €1000,- of meer wordt geschonken, wordt de 'schenker' in uitingen van de 
Nederlandse Bachvereniging opgenomen met voornaam en achternaam zoals op deze 
overeenkomst vermeld, tenzij anders aangegeven.

Gegevens partner van ‘schenker’ (indien van toepassing) 
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