Overeenkomst tot periodieke schenking
1
1a

Basisgegevens
Naam van de schenker

De heer / mevrouw …………............………….........................

1b

Naam van de begunstigde

Stichting Cello Biënnale Amsterdam

1c

Vast bedrag per jaar in cijfers

€ …………............

Vast bedrag per jaar in letters

…………………………………………………………………………

2
2a

Looptijd periodieke schenking
Looptijd schenking (min. 5 jr)

☐ onbepaalde tijd (min. 5 jr)

2b

Ingangsjaar van de schenking

__ __ __ __

2c

De verplichting tot uitkering vervalt:

☐ ...... jaar (min. 5 jr)

☐ 5 jr

☐ bij het overlijden van de schenker.
☐ wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt.
3

Persoonlijke gegevens schenker
Achternaam schenker
Voornamen voluit
Burgerservicenummer (sofinr.)
Geboortedatum, - plaats (land)
Straat en huisnr.
Postcode en woonplaats
Land (indien niet Nederland)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

4
4a

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
__ __ / __ __ / __ __ __ __

…………………………………......

…………………………………………………………………………
__ __ __ __ __ __ ….………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Gegevens begunstigde (in te vullen door de begunstigde)
Naam begunstigde
Stichting Cello Biënnale Amsterdam
Straat en huisnummer

Piet Heinkade 5

Postcode en woonplaats

1019 BR Amsterdam

Land

Nederland

4b

Transactienummer*

4c

RSIN (fiscaal nummer)

5

Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker
(indien van toepassing)

814245766

Achternaam

…………………………………………………………………………

Voornamen voluit

…………………………………………………………………………

Burgerservicenummer (sofinr.)

…………………………………………………………………………

Geboortedatum, - plaats (land)

__ __ / __ __ / __ __ __ __

………………………………………

* Het transactienummer is uniek, maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die de begunstigde instelling aanhoudt t.b.v. van deze
overeenkomst. Het transactienummer wordt, nadat beide partijen dit formulier hebben ondertekend, ingevuld door de organisatie van de Cello
Biënnale Amsterdam.
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Overeenkomst tot periodieke schenking (vervolg)
6

Gegevens over de wijze van betaling

☐

Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:
Naam begunstigde

Stichting Cello Biënnale Amsterdam

Adres begunstigde

Piet Heinkade 5,1019 BR Amsterdam, Nederland

om een vast bedrag per jaar in euro

€ …………......

met ingang van

__ __ / __ __ / __ __ __ __

af te schrijven van IBAN nummer

__ __ __ __

in gelijke termijnen per:

☐ kwartaal

Incassant ID

NL84ZZZ342189540000

BIC

RABONL2U

Kenmerk van de machtiging

Periodieke gift

in letters: ………………………………………………………..

__ __ __ __

__ __ __ __

☐ halfjaar

__ __ __ __

__ __

☐ jaar

Door ondertekening van deze machtiging geeft u de Stichting Cello Biënnale Amsterdam 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

Datum

……………………………….

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening schenker

Handtekening partner
(indien van toepassing)

☐

Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN: NL07RABO0136213731 t.n.v. Stichting Cello Biënnale Amsterdam
o.v.v. het transactienummer.
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Handtekening(en) schenker
Plaats

………………………….....

Datum

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening schenker

Handtekening partner
(indien van toepassing)

8

Handtekening (namens) Stichting Cello Biënnale Amsterdam
Naam
Johan Dorrestein
Functie

zakelijk directeur

Plaats

Amsterdam

Datum

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Handtekening

2

Verzending
Het is van belang dat u twee origineel getekende exemplaren aan de Stichting Cello Biënnale Amsterdam
retour zendt. Vervolgens krijgt u één, ook door de Stichting Cello Biënnale Amsterdam ondertekend formulier,
retour. Op dit formulier staat dan ook het unieke transactienummer.
Het is van belang dat u de getekende overeenkomst goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt,
moet u de overeenkomst kunnen overleggen.
U kunt de twee ondertekende formulieren per post retour zenden naar:
Stichting Cello Biënnale Amsterdam
T.a.v. Michaël Neuburger
Antwoordnummer 9303
1000 XG AMSTERDAM
Graag een kopie van uw geldig legitimatiebewijs bijvoegen (en indien van toepassing ook van dat van uw
partner). Nota bene: kras het documentnummer op het paspoort door en schrijf duidelijk KOPIE op het
document.

Verwerking van uw gegevens:
De door u aangeleverde gegevens worden verwerkt in het adressenbestand van de Cello Biënnale Amsterdam.
Deze gegevens gebruiken wij om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de Casalskring.
Daarnaast sturen wij u in het festivaljaar de festivalbrochure en gemiddeld 1x per maand onze digitale
nieuwsbrief toe.
Wij bewaren en maken gebruik van uw gegevens zolang de overeenkomst loopt. Voor het vestrijken van de
overeenkomst zullen wij contact met u opnemen over het eventueel verlengen van de overeenkomst en het
gebruik van uw gegevens.

Indien u via een vriend of kennis bij de Cello Biënnale betrokken bent, wilt u dan zo vriendelijk zijn om zijn of haar
naam hieronder te noteren?
…………………………..…………………………..…………………………..

Voor nadere informatie of vragen: michael.neuburger@cellobiennale.nl of johan.dorrestein@cellobiennale.nl
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