
OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT 

1. Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker) 

verklaart een gift te doen aan Vereniging Slow Food Nederland gevestigd te Doesburg. 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke bedragen van: 

bedrag in cijfers 

bedrag in letters 

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij het overlijden 
van de schenker, of ingeval van arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid, persoonlijk 
faillissement van de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terecht komt. 

2. Looptijd van de gift
Wat is de looptijd van de gift? 

Ingaande per (maand/jaar) 

5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd 
( minimaal 5 jaar) 

3. Gegevens schenker (V = vrouw, M = man, A = anders) 
Achternaam 

Voornamen (voluit) 

BurgerServiceNummer 

Telefoonnummer (mobiel) 

E-mailadres

IBAN Bankrekeningnummer 

4. Gegevens partner schenker (indien aanwezig)

Achternaam

 Voornamen (voluit) 

Geboortedatum en plaats

5. Gegevens Vereniging Slow Food Nederland
(dit onderdeel wordt ingevuld door Slow Food Nederland)

RSIN 81973778 Transactienummer 

Het transactienummer is het nummer waaronder de overeenkomst in de administratie van 

Slow Food Nederland is opgenomen. 

1 

Euro 



6. Doorlopende Machtiging Sepa
Vereniging Slow Food Nederland 
Windmolenstraat 18, 6981 AZ Doesburg 
Incassant ID: Pay.nl NL29ZZZ501527690000 

Ik machtig Slow Food Nederland via Pay.nl om het volgende bedrag van mijn rekening af te 
schrijven: 

maandelijks € jaarlijks € 

Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming  aan  de  Vereniging  Slow 
Food Nederland om via Pay.nl doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Slow Food Nederland. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken. De 
betalingsverplichting na terugboeken blijft wel bestaan. 

7. Ondertekening schenker

Plaats en datum 

Handtekening schenker 

8. Ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Plaats en datum 

Handtekening partner 

9. Ondertekening Slow Food Nederland 
Naam 

Functie 

Plaat en datum 

Handtekeningen 

2 

Geert Gerrit Veenendaal 

Secretaris 

Nelly Martine Don 

Voorzitter 

Doesburg, 

Toelichting:

U kunt het formulier via beeldscherm invullen, of afdrukken en handmatig invullen. Na invulling van de gewenste 
gegevens en ondertekening stuurt u het formulier naar Slow Food Nederland, per e-mail naar 
secretaris@slowfood.nl, of per post naar Slow Food Nederland, Windmolenstraat 18,
6981 AZ Doesburg.
Wanneer wij het transactienummer hebben ingevuld en het document hebben ondertekend, krijgt
u het van ons weer retour voor uw administratie.

Gebruikt u de periodieke gift in plaats van een jaarlijkse contributie, kijk dan even op de website welke bedragen 
we daarvoor hanteren.
Een periodieke gift kunt u zonder ondergrens van uw inkomstenbelasting aftrekken, onder een aantal 
voorwaarden. Voor meer informatie kunt u kijken op belastingdienst.nl, met de zoekterm "periodieke giften".
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