
Periodiek schenken 
overeenkomst

Er zijn geen kosten verbonden aan het vastleggen van een periodieke schenkingsovereenkomst 

en er is ook geen tussenkomst van de notaris nodig.

Vul dit formulier verder in op de volgende pagina >>

1 Gegevens schenker

Achternaam          Dhr./Mevr.

Voornamen (voluit)

Adres        Huisnummer

Postcode         Woonplaats

Geboortedatum        Geboorteplaats

Burgerservicenummer

Land

Telefoonnummer

2 Gegevens partner (indien van toepassing)

Achternaam          Dhr./Mevr.

Voornamen (voluit)

Geboortedatum        Geboorteplaats

Burgerservicenummer

3 Mijn periodieke schenking

Ik schenk  € ..............................................  per jaar (minimaal 75 euro) 

Bedrag in letters

Met ingang van ..................................................  (jaar)

Voor de looptijd    O 5 jaar       O 10 jaar    O onbepaalde tijd (na vijf jaar opzegbaar)

4 Gegevens instelling

   Naam  Nationaal MS Fonds

Transactienummer    …………………...............................    (in te vullen door Nationaal MS Fonds)

RSIN/fiscaalnummer  802995184



5 Betaalwijze 

O ik maak het bedrag jaarlijks zelf over

O Ik betaal per automatische incasso. Ik machtig hierbij:  

Naam incassant:  Het Nationaal MS Fonds, Industrieweg 130 C, 3044 AT Rotterdam
Incassant ID:        NL94ZZZ411339670000
IBAN:        NL43RABO0340347740

Kenmerk van de machtiging   ………………….................   (in te vullen door Nationaal MS Fonds)

Om  ……….....................   bedrag per  O maand  O kwartaal O half jaar O jaar

Met ingang van:

Van mijn IBAN af te schrijven:

Donaties vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Nationaal MS fonds om de incasso-opdracht bij uw bank aan te bieden. En uw bank 

om deze afschrijving conform de opdracht van het Nationaal MS Fonds uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 

8 weken eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. U krijgt zoals wettelijk verplicht een bevestiging voordat de incasso 

plaatsvindt met daarop het kenmerk van de machtiging. Bij voorkeur sturen wij u dit per e-mail, daarom vragen wij u uw e-mailadres in te vullen.

6 Ondertekening overeenkomst door schenker

Naam

Handtekening schenker

Getekend te 

O  Kruis dit vakje aan wanneer u het vlinder speldje niet wenst te ontvangen.

Handtekening partner

Datum

7 Ondertekening namens Nationaal MS Fonds

Naam

Functie

Handtekening          

Getekend te

Datum

U kunt deze schenkingsovereenkomst sturen naar: 

Nationaal MS Fonds, Antwoordnummer 409, 3140 WB Maassluis (postzegel niet nodig).
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