
Handtekening Wakker Dier (niet zelf invullen)

plaats en datum

handtekening 
Wakker Dier

transactie nr.

fiscaal nr.                RSIN 8066 999 54

Periodieke gift voor de dieren (voorheen schenkingsovereenkomst)

Ondergetekende komt met Stichting Wakker Dier overeen om de volgende

periodieke gift met belastingvoordeel te doen (minimaal € 60,- per jaar)

een vast bedrag per jaar van    €                                  vanaf (DD/MM/JJJJ)          

voor een looptijd van                      onbepaalde tijd  of                   jaar (vul hier minimaal 5 jaar in)

Als uw inkomen daalt door omstandigheden waarop u niet of nauwelijks invloed heeft, zoals werkloosheid, arbeidson-
geschiktheid of overlijden (van de partner) vervalt deze verplichting. Dit geldt ook als Wakker Dier de ANBI status verliest.

Uw gegevens                         vrouw           man             neutraal     

achternaam

voornamen (voluit)

geboortedatum en -plaats

burgerservicenummer

straat en huisnummer

postcode en woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

Gegevens partner (indien van toepassing)

achternaam

voornamen (voluit)

Wijze van betaling

Doorlopende machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig Wakker Dier om het bovenstaande 

bedrag af te schrijven van rekeningnummer (IBAN)

 in gelijke termijnen per         maand             kwartaal          halfjaar           jaar     

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om het genoemde bedrag periodiek te laten afschrijven naar rekening 
NL56 TRIO 0254 66 88 44 van Wakker Dier |  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken door uw 
bank laten terugboeken |  Mocht u een lopende machtiging hebben, dan komt deze hiermee te vervallen |  Incassant Wakker Dier, 
Sarphatistraat 654, Amsterdam |  Incassant ID NL62ZZZ301465500000.

Zelf overmaken: ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op NL56 TRIO 0254 66 88 44 van Wakker Dier

Uw handtekening (en partner)

plaats en datum

handtekening

 
handtekening (partner)

Na ondertekening kunt u de overeenkomst zonder postzegel opsturen naar Wakker Dier, Antwoordnummer 39413, 1090 VD Amsterdam.
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