De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een periodieke gift te doen aan de Vereniging Politieke Partĳ Democraten 66 (“D66”).
De gift wordt tot wederopzegging voor een periode van minimaal 5 jaar gedaan en bestaat uit een jaarlĳks
vast bedrag van EUR
, zegge
Euro De
eerste gift vindt plaats in (jaar)

Naam Voornamen
(voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
dres
Postcode
Woonplaats
and
BSN/Soﬁnummer
elefoonnummer
E-mailadres

Naam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Geboortedatum
BSN/Soﬁnummer
and

achtiging
k machtig D66 hierbĳ om mĳn periodieke gift in gelĳke termĳnen
per
maand ● kwartaal halfjaar
jaar
af te schrĳven van rekeningnummer B N
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan D66 om incasso-opdrachten naar uw bank te
sturen om genoemd bedrag van uw rekening af te schrĳven en aan uw bank om ditzelfde bedrag van uw
rekening af te schrĳven ten gunste van D66. ndien u het niet eens bent met een uitgevoerde incasso
opdracht kunt u dit bedrag laten storneren. Neemt u hiervoor contact op met uw bank.
verboeking
k maak zelf genoemd bedrag over op rekeningnummer N
R B
Politieke Partĳ Democraten 66 te Den aag, o.v.v. periodieke gift.

Plaats
Datum
andtekening Schenker

6

tnv Vereniging

andtekening partner (indien van toepassing)

Naam instelling
ransactienummer

Vereniging Politieke Partĳ Democraten 66

Naam

unctie

Plaats

Datum

andtekening

et volledig ingevulde en getekende formulier kunt u opsturen naar onderstaand adres of mailen naar
fondsenwerving d66.nl.
Democraten 66
ange outstraat
5
V Den aag
Wĳ sturen u het volledig aangevulde en ondertekende formulier retour voor uw administratie.

ĳ
Uw jaarlĳkse contributie (incl. vrĳwillige bĳdrage) aan D66 wordt door de Belastingdienst beschouwd als een
gewone gift. Dit betekent dat deze gift deels ﬁscaal aftrekbaar is. Door uw bĳdrage voor minimaal 5 jaar vast
te leggen in een periodieke schenkingsovereenkomst wordt deze beschouwd als periodieke gift en is
daarmee volledig ﬁscaal aftrekbaar. iddels deze akte legt u uw gift voor minimaal 5 jaar tot wederopzegging
vast.
De periodieke gift eindigt bĳ overlĳden van de schenker. onder ﬁscale gevolgen kunt u binnen de termĳn van
5 jaar de overeenkomst be indigen op grond van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlĳden van
uw partner die meegerekend heeft op deze overeenkomst. Neemt u in deze gevallen contact op met D66. Er
zal geen verrekening of teruggave van eerder in dat jaar overgemaakte bedragen kunnen plaatsvinden.

Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner dient deze overeenkomst mede te ondertekenen op basis van
rtikel
BW.

Voor meer informatie over schenken aan D66 via een schenkingsovereenkomst of andersinds, meer
informatie vindt u op www.D66.nl/schenkingsovereenkomst. ls u per jaar €
,- of meer schenkt. unt u
ook lid van lub66 worden. U kunt ook contact opnemen met D66 ondsenwerving via email of
fondsenwerving D66.nl of belt u
- 566 66.

