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Periodieke 
schenkingsovereenkomst 

1    Basisgegevens

Naam van de schenker M 

Naam van de begunstigde Stichting Plant een Olijfboom

Vast bedrag per jaar in letters

2    Looptijd

De looptijd van de schenking is voor ten minste 5 jaar en kan daarna op elk moment beëindigd worden.

3    Persoonlijke gegevens schenker 

Ja (ga door naar 5) / Nee (ga door naar 6)

4    Gegevens begunstigde (in te vullen door Plant een Olijfboom)

Naam begunstigde Stichting Plant een Olijfboom

Straat en huisnummer F.C. Dondersstraat 23

Postcode en woonplaats 3572 JB Utrecht

Land Nederland

Fiscaal(RSIN) nummer 8555 72 176

5     Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker

Transactienummer

Vast bedrag per jaar in euro €  (min. schenkbedrag 50 euro per jaar)

/ V

Ingangsjaar van de schenking

Deze overeenkomst eindigt eventueel eerder bij overlijden van de schenker, verliezen baan,
arbeidsongeschiktheid of bij het vervallen van de ANBI status van de begunstigde.

Achternaam schenker

Voornamen voluit

Burgerservicenummer (sofnr.)

Geboortedatum, -plaats (land)

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land (indien niet Nederland)

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Partner

Achternaam

Voornamen voluit

Burgerservicenummer (sofnr.)

Geboortedatum, -plaats (land)

Adres indien afwijkend



7    Handtekening (namens) Plant een Olijfboom

Naam Harrie Vos

Functie Besturslid

Plaats Utrecht

8    Handtekening(en) schenker

Graag invullen, uitprinten, ondertekenen en per post sturen naar:

Plant een Olijfboom
F.C. Dondersstraat 23
3572 JB UTRECHT

Datum

Handtekening namens begunstigde

Plaats:

Handtekening schenker:

Datum:

Handtekening partner (indien van toepassing):

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u gerust contact opnemen met Esther (algemeen coördinator) via 

telefoonnummer 06 - 455 23886 of e-mailadres: info@planteenolijfboom.nl

6    Wijze van betaling

U kunt via de website planteenolijfboom.nl/periodieke-donatie een automatische incasso instellen. U laat daar 
uw naam, e-mail, bedrag en de termijnen weten. En maakt een eerste betaling waarmee u ons via het 
betallingssysteem van Mollie toestemming geeft het bedrag in de gekozen termijnen af te schrijven.
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