
Plastic Whale Foundation Schenkingsovereenkomst

Mijn gegevens:
Aanhef ○ Mevrouw ○ De heer
Voorletters ____________________________________________________________
Tussenvoegsel ___________________________________________________________
Achternaam ____________________________________________________________
Burgerservicenummer __________________________________________________________
Straat ___________________________________________________   Huisnummer _______
Postcode _____________ Woonplaats _____________________________________________

Geboortedatum ____________________________________________________________
Geboorteplaats ____________________________________________________________
Telefoon ____________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________

Burgerlijke staat ○ Ongehuwd en niet als partner geregistreerd
○ Gehuwd (partnergegevens invullen s.v.p)
○ Als partner geregistreerd (partnergegevens invullen s.v.p)
○ Notarieel samenlevingscontract (partnergegevens invullen s.v.p)
○ Weduwe / weduwnaar

Gegevens van mijn partner (indien van toepassing):
Aanhef ○ Mevrouw ○ De heer
Voorletters ____________________________________________________________
Tussenvoegsel ___________________________________________________________
Achternaam ____________________________________________________________

Gegevens van de begunstigde:
Naam Stichting Plastic Whale
Straat Le Mairekade 33 A
Postcode 1013 CB AMSTERDAM
ANBI RSIN 8503 86 287

Transactienummer ____________________ (in te vullen door Plastic Whale  Foundation)

De schenking
Ik schenk €  _________  per jaar / kwartaal/ maand (doorstrepen van niet van toepassing is)
Bedrag in letters ________________________________________________ euro per jaar
Met ingang van  _________ (jaartal)
Gedurende ○ 5 jaar

○  ___  jaar
○ onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar

Die gedurende minstens 5 jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij:
○ het verliezen van baan of bij arbeidsongeschiktheid
○ het verliezen van de ANBI status door Plastic Whale Foundation
○ het overlijden van de schenker
○ het overlijden van een ander dan de schenker, te weten: ________________



Volmacht voor de schenking

Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Plastic Whale te Amsterdam. Indien ik vóór
de  vervaldatum overlijd of Stichting Plastic Whale wordt ontbonden, vindt er geen
verdere uitkering plaats,  ook niet naar tijdsgelang. Stichting Plastic Whale legt gegevens
vast ter uitvoering van deze periodieke  schenking. Ook kunnen we deze gegevens
gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten.  Als u op deze
informatie geen prijs stelt, kunt u dit aan ons laten weten. U kunt zich op elk gewenst
moment  uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Gegevens betaling
Betaling vindt plaats door middel van:

Overboeking door schenker op IBAN-rekeningnummer NL 62 ABNA 0409 7560 59 ten
name van  Stichting Plastic Whale onder vermelding van Periodiek schenken
naam+achternaam+jaartal en het transactienummer.

Ondertekening Plastic Whale Foundation

Naam: _____________________________________________________________

Functie: ___________________________________________________________

Plaats:_____________________________________________________________

Datum: _____________________________________________________________

Handtekenig: _______________________________________________________

Ondertekening Schenker

Plaats: ________________________________________________________________

Datum: ________________________________________________________________

Handtekening: _________________________________________________________

Partner (indien van toepassing) _________________________________________

Partner verklaart door medeondertekening de ingevolge artikel 88 boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek vereiste  toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Plastic Whale Foundation
via +31(0)20 7373049 of mailen naar  foundation@plasticwhale.org.

Hartelijk dank voor uw steun!!

Plastic Whale Foundation
Le Mairekade 33a
1013 CB, Amsterdam

t: +31 207 373 049
w: plasticwhalefoundation.com
e:  foundation@plasticwhale.org

http://www.plasticwhalefoundation.com

