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Overeenkomst periodieke gift in geld aan het Jane Goodall Instituut Nederland  

U kunt deze overeenkomst na invullen en ondertekenen opsturen naar Stichting Het Jane Goodall Instituut 

Nederland, Solebaystraat 70 II, 1055 ZT Amsterdam.  

 

Het Jane Goodall Instituut ondertekent en nummert jouw formulier en stuurt je het ondertekende 

exemplaar, voorzien van een transactienummer, retour. 

 

Wij houden u graag op de hoogte van de resultaten van ons werk en nodigen u van harte uit voor speciale 

evenementen. Hartelijk dank namens de chimpansees! 

 

Notariële akte:  

Per 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk om een notariële akte te laten opmaken om fiscaal 

voordelig te kunnen schenken. Dit scheelt zowel in kosten als moeite. Het invullen en opsturen van dit 

formulier is voldoende. 

 

Mijn Schenkingsovereenkomst aan de chimpansees.  

  Ja, ik wil het Jane Goodall Instituut steunen door middel van een schenkingsovereenkomst. Hiermee geef 

ik een volmacht voor schenking aan het Jane Goodall Instituut Nederland.  

 

Mijn gegevens: 

  de heer    mevrouw Achternaam ____________________________________________________________________ 

Voornamen (voluit)  _________________________________________________________________ __________________ 

Geboortedatum______________________________________ Geboorteplaats_______________________________ 

Burgerservicenummer ________________________________ 

Adres _____________________________________________________________________________________________ ____ 

Postcode______________________________________________ Plaats_________________________________________ 

Telefoonnummer______________________________________ Mobielnummer________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________________________ 

 

Gegevens van mijn partner: 

Burgerlijke staat    Ik ben gehuwd met    ik ben geregistreerd partner van   Niet van toepassing  

  de heer    mevrouw Achternaam ____________________________________________________________________ 

Voornamen (voluit)  _________________________________________________________________ __________________ 

Geboortedatum______________________________________ Geboorteplaats_______________________________ 

Legitimatie   paspoort   identiteitskaart Nummer ______________________________________________________

   

Volmacht:  

Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Het Jane Goodall Instituut Nederland, Solebaystraat 70 II, 1055 

ZT Amsterdam, Nederland. Rekeningnummer: NL27INGB0000003026.  

 

Ik schenk per jaar  € 150  € 250  € 500  € 1.000  € 1.500  Anders, namelijk € ______________(minimaal € 150) 

Bedrag in letters  _______________________________________________________________________________________ 

Met ingang van  ________________________(jaartal)   

Gedurende  5 jaar  10 jaar  onbepaalde tijd (na vijf jaar opzegbaar!)  
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Machtiging voor SEPA automatische incasso: 

  Ik maak het bedrag zelf over op NL27INGB0000003026 t.n.v. Het Jane Goodall Instituut o.v.v. het 

transactienummer.  

  

  Door ondertekening van dit formulier geef ik eveneens toestemming aan Het Jane Goodall Instituut om 

doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank.  

-   Het Jane Goodall Instituut schrijft het genoemde jaarlijkse bedrag af in termijnen  

      per jaar   per half jaar   per kwartaal   per maand.  

-   Aan mijn bank geef ik toestemming om doorlopend een bedrag af te schrijven overeenkomstig de   

    opdracht van het Jane Goodall Instituut van mijn Iban rekeningnummer________________________________  
 

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 

met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.         

Bij een incasso per maand, per kwartaal of per half jaar verleen ik toestemming om de verstreken betalingstermijnen eenmalig te 

incasseren. Donaties vóór het passeren van de akte tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.        

 

Het incassant-id van het Jane Goodall Instituut ontvangt u bij het afschrift van de schenkingsovereenkomst. 

 

Het transactienummer ontvangt u op het ondertekende de retour van dit formulier door het Jane Goodall 

Instituut Nederland.   

 

Gegevens en ondertekening schenker: 

 

Getekend te  _________________________________________ Datum _______________________________________ 

 

 

 

Handtekening  ________________________________________  Handtekening ________________________________ 

schenker       Echtgeno(o)t(e)/geregistreed partner 

 

U wordt verzocht een kopie van uw geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en (indien 

van toepassing) dat van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ter legitimatie bij te sluiten. 

 

Gegevens en ondertekening het Jane Goodall Instituut: 

 

Naam_______________________________________________________ Functie________________________________ 

Getekend te  ________________________________________________ Datum ________________________________ 

 

 

Handtekening _______________________________________________    

Namens ontvanger 

 

 

Het Jane Goodall Instituut Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met Fiscaal nummer of RSIN: 811008745. 

Giften aan de instelling zijn voor u dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

Daarnaast is de instelling vrijgesteld van heffing schenkbelasting. 
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