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Zeer gewaardeerde belangstellende, 

 

Dank voor uw vraag en uw structurele donatie aan Stichting Melania. Geweldig! 

Ik stuur u hierbij een overeenkomst tot periodiek schenken. Dit heeft het voordeel dat u de 

gift van de inkomstenbelasting kunt aftrekken, zonder dat er een drempelbedrag afgaat.   

Het is tevens een machtigingsformulier waarmee u ons machtigt om periodiek een door u te 

bepalen bedrag af te schrijven.  

 

U kunt dit formulier invullen en ondertekenen en naar ons retour sturen: 

  

Stichting Melania 

Postbus 28 

2501 CA  DEN HAAG 

 

Heeft u nog vragen of bedoelde u iets anders?  Dan kunt u mij het beste mailen of anders 

even bellen. Dank namens de vrouwen die we ondersteunen met Melania! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Caroline van Dijk, 

Penningmeester Stichting Melania 

  

http://www.melania.nl/
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Periodieke schenkingsovereenkomst 
 

1. Basisgegevens 

Naam van de schenker m/v 

Naam  van de begunstigde Stichting Melania 

Vast bedrag per jaar in euro (minimum bedrag 50 euro/jaar) 

Vast bedrag per jaar in letters  

 

2. Looptijd 

De looptijd van de schenking is ten minste 5 jaar en kan daarna op elk moment beëindigd worden. 
Deze overeenkomst eindigt eerder bij (a) overlijden van de schenker, (b) baanverlies of 
arbeidsongeschiktheid, (c) het vervallen van de ANBI-status van de begunstigde. 

Ingangsjaar van de schenking  

 

3. Persoonlijke gegevens van de schenker 

Achternaam  

Voornamen voluit  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats & land  

Adres – straat en huisnummer, 

postcode en woonplaats 

 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

4. Partnergegevens –indien van toepassing 

Achternaam  

Voornamen voluit  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats & land  

Adres – straat en huisnummer, 

postcode en woonplaats 

(indien afwijkend) 

Telefoonnummer (indien afwijkend) 

E-mailadres (indien afwijkend) 
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5. Gegevens begunstigde –in te vullen door Melania 

Naam van de begunstigde Stichting Melania 

Adres – straat en huisnummer, 

postcode en woonplaats 

Postbus 28 

2501 CA Den Haag, NL 

Transactienummer  

Fiscaal (RSIN) nummer 805061575 

 

6. Betalingsgegevens 

⃝  Doorlopende SEPA-machtiging - Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:  

Naam begunstigde Stichting Melania 

Een vast bedrag per jaar in euro € (in letters) 

Af te schrijven van mijn rekening     -     -     -     -   

Met ingang van (datum)   /   / 2 0   

In gelijke termijnen per ⃝ maand ⃝ kwartaal ⃝ half jaar ⃝ jaar 

ID incassant  NL76ZZZ41178817…. (in te vullen door Melania) 

Kenmerk van de machtiging (in te vullen door Melania) 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u de begunstigde toestemming om doorlopende 
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht die in deze 
overeenkomst wordt vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u die laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden. 
Plaats: Datum: 

Handtekening schenker: 

 

Handtekening partner (indien van toepassing) 

Betalingen die zijn gedaan vóór de datum van ondertekening van deze overeenkomst door de schenker én door 
de begunstigde, kunnen niet worden meegerekend in het kader van deze overeenkomst. 

7. Handtekening stichting Melania 

Naam Caroline van Dijk 

Functie Penningmeester 

Plaats  

Datum  

Handtekening namens begunstigde 

 

 

 

8. Handtekening (en) schenker 

Plaats: Datum: 

Handtekening schenker: 

 

Handtekening partner (indien van toepassing) 
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