Overeenkomst
periodieke gift in geld
1

Verklaring gift:
Ondergetekende:

(naam)

2

verklaart een gift te doen aan Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland.

Looptijd van de gift

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke schenkingen van:
€

5 jaar

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

worden geschonken, en uiterlijk eindigen bij:

onbepaalde tijd

Het overlijden van de schenker
Het overlijden van een ander dan de schenker, te weten:

Ingangsjaar schenking:

Het vervallen van de ANBI-status van Oikocredit Ontwikkelingsvereniging
Nederland.

3
4

Waaraan wilt u schenken
Schenken aan Oikocredit
U schenkt aan de vereniging Oikocredit Nederland en
helpt meer mensen te interesseren voor ons werk. Met
meer beleggers hebben we een grotere impact.

Schenken als eeuwigdurende investering
Uw schenking wordt eeuwigdurend geïnvesteerd in
aandelen Oikocredit. Keer op keer wordt uw geld
geïnvesteerd om de levens van mensen te verbeteren.

Gegevens schenker
Voorletter(s):

Achternaam:

BSN

M
Geboortedatum:

-

V

-

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

E-mailadres:

5

Betaalwijze
Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL 07 TRIO 0379 2832 98 o.v.v. mijn relatienummer t.n.v. Oikocredit
Nederland. Let op! Wij sturen geen herinnering. Stel bijvoorbeeld zelf een periodieke overschrijving in bij uw bank.
Ik machtig Oikocredit Nederland voor een doorlopende SEPA-machtiging:
IBAN: N
bedrag: €

L

0
(minimaal € 20 per jaar) met ingangsdatum:

-

-

Ik heb een belegging in het Oikocredit Nederland Fonds en wil deze in zijn geheel in vijf jaar in gelijke termijnen als
schenking overdragen aan de Oikocerdit Ontwikkelingsvereniging Nederland.

Vervolg formulier op de achterkant.

Oikocredit Nederland Fonds
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
T: 030 234 10 69
E: nederland@oikocredit.nl
W: www.oikocredit.nl
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Ondertekening schenker
Plaats:

Handtekening:

Datum:

6

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Voorletter(s):

Achternaam:

BSN

M
-

Geboortedatum:

V

-

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

E-mailadres:
Plaats:

Handtekening:

Datum :

Vanaf hier wordt het formulier ingevuld door Oikocredit Ontwikkelingsvereniging Nederland

Ondertekening namens Oikocredit Ontwikkelingsvereniging Nederland
RSIN/fiscaal nummer: 0038.11.670

Naam: Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland
Transactienummer:
Naam:

Handtekening:

Functie:
Plaats:
Datum:

-

-

▶ Stuur dit formulier naar nederland@oikocredit.nl of in een gesloten envelop (een postzegel is niet nodig)
naar Oikocredit Nederland Antwoordnummer 51007 3501 VB Utrecht
●

●

▶ Oikocredit Nederland ondertekent dit formulier en verwerkt uw schenking

▶ Hierna stuurt Oikocredit Nederland dit formulier ondertekend naar u terug.

Oikocredit Ontwikkelingsvereniging
Nederland heeft tot doel in Nederland
bekendheid te geven aan Oikocredit en de
deelneming in Oikocredit te bevorderen.
Schenkingen worden voor verschillende
doelen aangewend. Zo kan de vereniging
met uw geld meer mensen interesseren voor

ons werk, waardoor we weer meer mensen
kunnen helpen. En geld schenken met de
voorwaarde ‘Duurzaam Belegd’
eeuwigdurend belegt in aandelen
Oikocredit.Meer informatie vindt u op onze
website www.oikocredit.nl

Oikocredit Nederland Fonds
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht T: 030 234 10 69
E: nederland@oikocredit.nl
W: www.oikocredit.nl

