Schenkingsverklaring
Hierbij verklaart ondergetekende tot wederopzegging per maand/ kwartaal / jaar (kruis hieronder aan) te schenken
aan de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg het hierna omcirkelde en geschreven bedrag (heeft u
meer kinderen? Vul dan per kind een schenkingsverklaring in).
Ik schenk per:

Omcirkel bedrag:

Maand met ingang van augustus

€

7

10

20

30

40

50

60

70

80

90

125

Kwartaal met ingang van september €

21

30

60

90

120

150

180

210

240

270

375

84

120

240

360

480

600

720 840

Jaar met ingang van:
December

€

960 1080 1500

Januari

Schenkingsbedrag in letters:
EURO
PER
Wilt u gebruik maken van de maximale aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting? Sluit dan een contract voor minimaal 5 jaar en vul de
schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst in. U kunt dan tussen de 41% en 52% van uw schenking terugontvangen van de belastingdienst! LET OP: in dat geval dient u wel per kalenderjaar hetzelfde bedrag te betalen! Dat betekent dat u in het eerste schooljaar vóór 1 januari het volledig bedrag dat u normaal per jaar betaalt dient te betalen. Vanaf januari in het eerste schooljaar betaalt u vervolgens de hierboven genoemde bedragen. In het laatste schooljaar hoeft u dan vanaf 1 januari niet meer te betalen! Zie de toelichting voor meer informatie.

Ja, ik wil gebruik maken van maximale fiscale aftrek en vul daarom ook de overeenkomst periodieke gift in
geld van de Belastingdienst die ik kan downloaden op de website van de VVL.
Naam en
voorletters

emailadres
(blokletters)

handtekening
datum

Naam + achternaam
kind
Geboortedatum kind
Welke school / jaar begonnen

M/
VSP /

BLS

V

Sinds

Privacyverklaring: hierbij verleen ik de VVL toestemming om mijn gegevens zoals aangegeven op dit formulier te verwerken ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst op de wijze zoals aangegeven in het privacybeleid dat
is gepubliceerd op de website van de VVL:
www.vrijeschoollimburg.nl
Handtekening voor akkoord:
Vergeet niet het incassomachtigingsformulier (z.o.z.) in te vullen! Meer kinderen? Vul voor ieder kind 1 formulier in!

Machtigingsformulier Europese (SEPA)
Incasso doorlopend
Doorlopende machtiging SEPA
Naam incassant

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL)

Adres PC woonplaats

Nijverheidsweg 25, 6227 AL Maastricht

Incassant ID

NL05 ZZZ 1408 2979 0000

Kenmerk Machtiging

Ouderschenking

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de VVL doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven overeenkomstig uw ouderschenking zoals aangegeven aan ommezijde en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw IBAN af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van de VVL. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen de door uw bank gesteld termijn na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende saldo op uw IBAN staat.

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Land (indien niet NL)
Rekeningnummer (IBAN)
Bank Identificatie (BIC)
Alleen invullen als u een buitenlandse bank heeft

Plaats en datum

Handtekening
Vergeet niet de schenkingsverklaring aan de ommezijde in te vullen!
Meer kinderen? Vul voor ieder kind 1 formulier in!

