
Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld Fonds Andragologie

1. Verklaring gift

De ondergetekende 
(naam schenker)

verklaart een gift te doen aan Fonds Andragologie dat is ondergebracht bij Stiching Amsterdams Universiteitsfonds, 
gevestigd te Amsterdam met RSIN/fiscaal nummer 8072.09.259. De gift bestaat uit een vast bedrag per jaar, te weten

 (bedrag in cijfers) (bedrag in letters)

2. Looptijd periodieke schenking

De looptijd van de gift 
is (minimaal 5 jaar)

5 jaar

onbepaalde tijd

anders

De eerste uitkering 
vindt plaats in

3. Gegevens schenker

Achternaam  Dhr. Mevr.

Voornamen (voluit) E-mail

Adres Tel. nr.

Postcode / Woonplaats Land

Geboortedatum Geboorteplaats

IBAN* BIC**

BSN/sofinummer

Legitimatiebewijs* Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs

Burgerlijke staat Ongehuwd

Gehuwd

Geregistreerd partnerschap

* Rekeningnummer in 18 karakters (opvragen bij ibanservice.nl)  
  
** Bank Identificatie Code (invullen bij buitenlandse rekening)  
  
*** kopie meesturen; bij identiteitskaart en rijbewijs (formaat pas) 
voor- en achterzijde

4. Gegevens van partner alleen invullen indien burgerlijke staat gehuwd of geregistreerd partnerschap is

Achternaam  Dhr. Mevr.

Voornamen (voluit)

Geboortedatum Geboorteplaats

BSN/sofinummer

Legitimatiebewijs*** Identiteitskaart Paspoort Rijbewijs



5a. Machtiging SEPA

Ik doneer €   50 €  100

€  150 €  250

anders,  €

Ik steun per maand

per kwartaal

per jaar

Naam incassant:  
Adres incassant:  
Postcode/woonplaats incassant:  
Land incassant:  
IBAN incassant:   
Incassant ID:  
Kenmerk machtiging:   
Reden betaling:   

Amsterdams Universiteitsfonds  
Postbus 94325  
1090 GH Amsterdam  
Nederland  
NL24ABNA0453215653 
NL49ZZZ333036350000  
 ........................................ (Transactienummer, ontvangt u bij de ontvangstbevestiging) 
Donatie aan Amsterdams Universiteitsfonds

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Amsterdams Universiteitsfonds om een doorlopende 
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van het Amsterdams Universiteitsfonds. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

5b. Geen machtiging

Indien u wel periodiek wilt schenken maar liever geen machtiging afgeeft, laat u de velden bij 5a leeg. U dient dan zelf uw  
jaarlijkse gift over te maken op NL24ABNA0453215653. 

6. Ondertekening schenker 

Plaats en datum

  
Handtekening                                                       
(schenker)                         .................................................      
   

  
Handtekening                                                       
(partner)                             .................................................     
   

7. Ondertekening namens Stichting Amsterdams Universiteitsfonds

Naam Plaats en datum

Functie   
Handtekening                    .................................................      

  
Graag in tweevoud opmaken, ondertekenen en, samen met de kopie van uw legitimatiebewijs en indien nodig die van uw 
partner, verzenden naar:  Amsterdams Universiteitsfonds, Antwoordnummer 3521, Code 1217, 1000 RA Amsterdam. Een 
postzegel is niet nodig. 
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