CLUB BLAUW
Steun de Kampong Tophockey-ambitie. Club Blauw verenigt (oud) Kampongers die
Tophockey met een structurele financiële bijdrage willen ondersteunen. De donatie aan
Club Blauw is fiscaal aftrekbaar bij een looptijd van vijf jaar.

Meer informatie: neem contact op met Cindy Fabriek, communicatie@kamponghockey.nl
Vul deze overeenkomst ‘Schenker’ in en stuur deze samen met de overeenkomst
‘ontvanger’ en een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort naar: Kampong Hockey,
Laan van Maarschalkerweerd 14, 3585 LJ Utrecht. Na verwerking stuurt Kampong
Hockey het exemplaar voor de schenker getekend aan je terug.
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Overeenkomst Periodieke Gift
Verklaring Gift
Ondergetekende (naam schenker)……………………………………………….…………..verklaart een
gift te doen aan Club Blauw (Sportvereniging Kampong Hockey) hierna Kampong te
Utrecht.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers,
minimaal € 750,-)
……………………… (bedrag in letters) …………………………………………………………. euro per jaar,
die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: het overlijden
van de schenker, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden.

Looptijd van de Gift
Wat is de looptijd van de gift?
5 jaar

…..jaar (minimaal 5 jaar)

Wat is de datum van de 1ste
uitkering?

Onbepaalde tijd

………………………………….

Gegevens Schenker
Naam
Voornamen voluit
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straat & huisnummer
Postcode & woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mail

Gegevens Partner Schenker (indien verbonden via huwelijk of geregistreerd partnerschap
Naam & voornamen voluit
Geboortedatum & plaats
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Gegevens wijze van betaling / SEPA-machtiging automatische incasso
Ik machtig Kampong om mijn jaarlijkse periodieke schenking in gelijke termijnen:
Per maand

Per kwartaal

Af te schrijven van

IBAN-rekeningnr. :

Per half jaar

Per jaar

………………………………..

Let op! Bij een machtiging per maand, kwartaal of half jaar, geef je toestemming om de
al verstreken termijnen eenmalig van je rekening af te schrijven.
Wanneer je kiest voor een incasso geef je door ondertekening van deze overeenkomst
toestemming aan Kampong, incassant ID: NL33ZZZ412658150000, om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar je bank om het overeengekomen bedrag van je
rekening af te schrijven. Indien je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw
bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Ondertekening Schenker
Plaats
Datum
Handtekening

Ondertekening Partner Schenker
Plaats
Datum
Handtekening

Ondertekening Kampong
Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening Namens Kampong

GEGEVENS KAMPONG
Let op, dit onderdeel wordt ingevuld door Kampong
RSIN 806375036
Transactienummer:
Het transactienummer is het nummer waaronder je periodieke schenking in de administratie van
Kampong is opgenomen.
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