
Exemplaar voor de schenker

De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €                            per jaar

(bedrag in letters)                            euro

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
 q het overlijden van de schenker
 q het overlijden van een ander dan de schenker

 Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker?
 Vul dan de naam in van die persoon.

Naam            Geslacht

Voornamen (voluit)                   

BSN/sofinummer

Geboortedatum                                               -  - 

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer   

E-mailadres

VERKLARING GIFT*1

LOOPTIJD VAN DE GIFT*2

GEGEVENs schENKER*3

GEGEVENs ONTVANGER4

De overeenkomst eindigt automatisch in geval van het verlies van de ANBI status 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en/of het faillissement van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig 
werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.  
De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker schriftelijk het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds hiervan in kennis heeft gesteld.

2a Wat is de looptijd van de gift? q 5 jaar     q                         jaar (minimaal 5 jaar)     q onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste schenking plaats?

4a Naam ontvanger  Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
4b RSIN/fiscaal nummer  805539979

4c Transactienummer

* in te vullen door de schenker

schENKEN MET BELAsTINGVOORDEEL
OVErEENKOmST

met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van  
minimaal vijf jaar aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Periodieke giften die zijn  

vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



(INDIEN GEHUWD OF BIJ GErEGISTrEErD PArTNErSCHAP)

Naam            Geslacht

Voornamen (voluit)                   

BSN/sofinummer

Geboortedatum                                               -            -

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats        Datum           -            -

Handtekening partner schenker

ONDERTEKENING schENKER*6

GEGEVENs EN ONDERTEKENING PARTNER schENKER*7

ONDERTEKENING NAMENs ONTVANGER8

Plaats        Datum           -            -

Handtekening schenker

* in te vullen door de schenker

Naam  Nadia Ameyah
Functie  Directeur Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Plaats     Amsterdam         Datum           -            -

Handtekening namens ontvanger

Betaling vindt plaats door middel van:

q Automatische incasso door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Vul alstublieft onderstaande gegevens in.

met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik het Wereld Kanker Onderzoek Fonds toestemming om:

Bedrag in cijfers                                 €                                , 

met ingang van                                                -            -                 

Af te schrijven van mijn 
(IBAN) rekeningnummer  

In de volgende termijnen      q per maand      q per halfjaar      q per kwartaal      q per jaar

Incassant ID: NL96ZZZ412137940000

GEGEVENs BETALING*5

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats rond de eerste dag van de maand.

q Overboeking door schenker op rekeningnummer NL51 ABNA 0424 3563 09 
      ten name van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds onder vermelding van het transactienummer.



De ondergetekende (naam schenker)

verklaart een gift te doen aan Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €                            per jaar

(bedrag in letters)                            euro

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
 q het overlijden van de schenker
 q het overlijden van een ander dan de schenker

 Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker?
 Vul dan de naam in van die persoon.

Naam            Geslacht

Voornamen (voluit)                   

BSN/sofinummer

Geboortedatum                                               -  - 

Geboorteplaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer   

E-mailadres

Exemplaar voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

VERKLARING GIFT*1

LOOPTIJD VAN DE GIFT*2

GEGEVENs schENKER*3

GEGEVENs ONTVANGER4

De overeenkomst eindigt automatisch in geval van het verlies van de ANBI status 
van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en/of het faillissement van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig 
werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.  
De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker schriftelijk het  
Wereld Kanker Onderzoek Fonds hiervan in kennis heeft gesteld.

2a Wat is de looptijd van de gift? q 5 jaar     q                         jaar (minimaal 5 jaar)     q onbepaalde tijd

2b In welk jaar vindt de eerste schenking plaats?

4a Naam ontvanger  Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds
4b RSIN/fiscaal nummer  805539979

4c Transactienummer

* in te vullen door de schenker

schENKEN MET BELAsTINGVOORDEEL
OVErEENKOmST

met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van  
minimaal vijf jaar aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Periodieke giften die zijn  

vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



(INDIEN GEHUWD OF BIJ GErEGISTrEErD PArTNErSCHAP)

Naam            Geslacht

Voornamen (voluit)                   

BSN/sofinummer

Geboortedatum                                               -            -

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Plaats        Datum           -            -

Handtekening partner schenker

ONDERTEKENING schENKER*6

GEGEVENs EN ONDERTEKENING PARTNER schENKER*7

ONDERTEKENING NAMENs ONTVANGER8

Plaats        Datum           -            -

Handtekening schenker

* in te vullen door de schenker

Naam  Nadia Ameyah
Functie  Directeur Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Plaats     Amsterdam         Datum           -            -

Handtekening namens ontvanger

Betaling vindt plaats door middel van:

q Automatische incasso door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Vul alstublieft onderstaande gegevens in.

met deze doorlopende SEPA machtiging geef ik het Wereld Kanker Onderzoek Fonds toestemming om:

Bedrag in cijfers                                 €                                , 

met ingang van                                                -            -                 

Af te schrijven van mijn 
(IBAN) rekeningnummer  

In de volgende termijnen      q per maand      q per halfjaar      q per kwartaal      q per jaar

Incassant ID: NL96ZZZ412137940000

GEGEVENs BETALING*5

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Als u het niet eens bent met 
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. De afschrijving van uw bijdrage vindt plaats rond de eerste dag van de maand.

q Overboeking door schenker op rekeningnummer NL51 ABNA 0424 3563 09 
      ten name van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds onder vermelding van het transactienummer.


	Text1: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Check Box7: Off
	Text81: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box8: Off
	Text17: 
	Text9: 
	Text11: 
	Text18: 
	Text2: 
	Check Box10: Off
	Text13: 
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Text26: 
	Text28: 
	Text31: 
	Check Box33: Off
	Text36: 
	Text41: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text29: 
	Text46: 
	Text27: 
	Text30: 
	Check Box32: Off
	Text47: 
	Check Box34: Off
	Text37: 
	Text52: 
	Text56: 
	Check Box35: Off
	Text38: 
	Text53: 
	Text57: 
	Text39: 
	Text42: 
	Text54: 
	Text58: 


