
Schenkingsovereenkomst
Periodieke gift in geld

Ja, ik wil mijn sponsoring vastleggen in een schenkingsovereenkomst.

1. Verklaring Gift

Het totale bedrag dat ik per jaar aan De Special Social Club schenk is €__ __ __ __ __, __ __

Jaarbedrag in letters ____________________________________ euro per jaar, met ingang
van datum ( __ __ / __ __ / __ __ __ __)

De schenking is een vast bedrag dat gedurende minstens vijf jaar zal worden uitgekeerd.
Na 5 jaar is het opzeggen van de overeenkomst op ieder moment mogelijk. De schenking
gaat in na ondertekening van de overeenkomst van beide partijen.

De schenking zal uiterlijk eindigen bij: (meerdere opties mogelijk)

Het overlijden van de schenker
Het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: _______________________ (naam)

Als u uw baan verliest, als u arbeidsongeschikt wordt of het vervallen van de ANBI-status
van De Special Social Club

2. Gegevens Schenker

Achternaam _________________________________________________________        
Voornamen (voluit) _____________________________________________________________ 
BSN/Sofinummer __ __ __ __  __ __  __ __ __
Geboortedatum __ __ - __ __ - __ __ __ __ Geboorteplaats: ____________________ 
Straat en huisnummer _________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats __ __ __ __  __ __ ________________________________________ 
Land  _______________________________________________________________________ 
Telefoonnummer _____________________________________________________________ 
E-mailadres  _________________________________________________________________

Gegevens van uw partner

Ik ben gehuwd met Ik ben geregistreerd partner van Niet van toepassing

Achternaam ___________________________________________________________     
Voornamen (voluit) _____________________________________________________________ 
BSN/Sofinummer __ __ __ __  __ __  __ __ __
Geboortedatum __ __ - __ __ - __ __ __ __ Geboorteplaats: 
____________________
Straat en huisnummer _________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats __ __ __ __  __ __ ________________________________________ 
Land  _______________________________________________________________________ 
Telefoonnummer _____________________________________________________________ 
E-mailadres  _________________________________________________________________



3. Wijze van betalen

Automatische Incasso
Factuur

Machtiging voor automatische incasso
Ik machtig hierbij dat Stichting De Special Social Club om mijn periodieke schenking tot
wederopzegging zal afschrijven per:

Per maand Per kwartaal Per halfjaar Per jaar

Vanaf rekeningnummer ____  __ __ ________  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (volledige IBAN)

Hierdoor komen eventuele bestaande machtigingen te vervallen. Belangrijk: U kunt alleen de
giften aftrekken die u overmaakt na de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst.
Eerdere giften in hetzelfde jaar tellen volgens de Belastingdienst niet mee.

4. Gegevens in te vullen door De Special Social Club

Naam instelling De Special Social Club
Tolhuisweg 2
1031 CL Amsterdam

Transactienummer
RSIN/fiscaal nummer 859468975
KVK-nummer 73336637
Bankrekening: NL71 INGB 000 878 23 83

5. Ondertekening

Schenker: Partner Schenker: Stichting De Special Social Club:

Jil Robbers (Managing Director)

Datum: Datum: Datum:

Handtekening: Handtekening: Handtekening:

Vervolgstappen
U kunt het formulier ondertekenen en aan ons retourneren via:
E-mail  u kunt het door u ingevulde formulier mailen naar jil@despecialsocialclub.nl
Post  u kunt het door u ingevulde formulier retour sturen naar bovenstaand adres.

mailto:jil@despecialsocialclub.nl
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