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Overeenkomst voor een periodieke gift met betalingsvolmacht 

De ondergetekende:  

Achternaam : ______________________________________________________ M / V  

Voornamen (voluit) : ______________________________________________________ 

Adres : _________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : __________________________________________________ 

Geboortedatum : ____/_____/_________ Geboorteplaats: ________________________ 

Burgerlijke staat : ___________________ Burgerservicenummer:___________________ 

Telefoon : ___________________ Mobiel: _____________________________________ 

E-mail adres : ____________________________________________________________ 

Indien van toepassing: gehuwd met/geregistreerd partner van(doorhalen wat niet van Toepassing):  

Achternaam : _______________________________________________________ M / V  

Voornamen (voluit) : ______________________________________________________  

Geboortedatum :____/_____/________Geboorteplaats:___________________________  

Burgerservicenummer: ___________________ 

die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek toestemming 

verleent voor een periodieke schenking aan de Eva Demaya Stichting, fiscaalnummer 

8070.01.739, incassant ID:NL27ZZZ271726970000  

een bedrag groot € __________ per jaar  

bedrag in letters _____________________________________________________(EURO)  

met ingang van ______/______/__________(datum dd/mm/jjjj)  

met een looptijd van:  

[ ] vijf jaar  

[ ] meer dan vijf jaar, namelijk: _____ jaar  

[ ] onbepaalde tijd (tenminste vijf jaar)  

De ondergetekende is bevoegd om alle formaliteiten van welke aard ook, die zijn vereist in 

verband met gemelde akte van schenking, te vervullen en in het algemeen alles te doen wat 

hij of zij ter zake nuttig of nodig oordeelt.  
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Ik bepaal hierbij dat:  

1.  indien ik vóór de vervaldatum overlijd of de Eva Demaya Stichting wordt ontbonden, er 

geen verdere uitkering meer plaats vindt, ook niet naar tijdsgelang.  

2.  de schenking wordt gedaan onder de bepaling dat de periodieke schenking door de Eva 

Demaya Stichting niet kan worden afgekocht of vervreemd of tot voorwerp van zekerheid 

kan dienen.  

3.  het eventuele schenkingsrecht ten laste komt van de Eva Demaya Stichting.  

4.  voor de betaling van het door mij te schenken bedrag, ik aan De Eva Demaya Stichting 
     een machtiging verleen, om gemelde periodieke schenking gedurende de periode  
     waarvoor de schenking wordt gedaan elk jaar:  

[ ] in één (1) termijn tussen 1 en 15 juli;  

[ ] in twee (2) gelijke gedeelten per halfjaar tussen 1 en 15 januari en tussen 1 en 15 juli,  

[ ] in vier (4) gelijke gedeelten per kwartaal tussen 1 en 15 januari, tussen 1 en 15 april, 

tussen 1 en 15 juli en tussen 1 en 15 oktober.  

af te schrijven van mijn rekening/IBAN nummer ___________________________________  

ten name van ______________________________________________________________  

Getekend te:________________________(plaats) _____/_____/_______ (datum dd/mm/jjjj)  

 
(handtekening schenk(st)er)    (handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd  

partner)  

 
 

__________________________________ _______________________________________  

Deze overeenkomst is aanvaard en mede ondertekend door de penningmeester van de Eva 
Demaya stichting d.d. _____/_____/_______. Deze overeenkomst krijgt het 
transactienummer………..(in te vullen Eva Demaya).  
U krijgt een ondertekend exemplaar van ons retour. 
 
Handtekening penningmeester 
 

 
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier, tezamen met een kopie van 
een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van u en/of  
uw echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner, versturen naar:  

 
 
Eva Demaya Stichting 
Heulweg 103 
2295 KD Kwintsheul  
 


