
Overeenkomst Schenking Stichting Ctalents 
 

Ondergetekenden 

Stichting Ctalents is gevestigd te Amsterdam, Amsteldijk 53, 1074HX. Ingeschreven in het handelsregisters onder 

nummer Kvk Amsterdam 63962675. Vertegenwoordigd door ____________________________ [naam bestuurslid].  

Schenker, verder genoemd bij Verklaring gift en Gegevens schenker. 

 

Verklaring van periodieke of eenmalige gift  

Ondergetekende  _________________________________________________________ [naam schenker]  

verklaart een schenking te doen aan Stichting Ctalents. 

 

De schenking van (vul het totale jaarbedrag in): 

(bedrag in cijfers) € ________________________________________________________ 

(bedrag in letters) __________________________________________________________ euro 

 

die gedurende minstens vijf jaar wordt uitgekeerd (alleen geldig bij periodieke schenking), eindigt uiterlijk bij: 

•  het overlijden van de schenker 

•  arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid 

•  faillissement of verliezen van ANBI status van Stichting Ctalents 

 

Looptijd van de gift 

Wat is de looptijd van de gift? 

□ Eénmalig 

□ 5 jaar 

□ ____ jaar (min. 5 jaar) 

□ onbepaalde tijd (ná vijf jaar opzegbaar) 

Wanneer vindt de eerste uitkering plaats?  __________________________ (maand) _____________ (jaar) 

Let op: deze datum kan niet in het verleden liggen. Reeds geschonken giften kunnen hier niet meer in meegenomen 

worden. 

 

Gegevens schenker 

Voornamen (voluit)  ______________________________________________________dhr./mevr.* 

Achternaam    _______________________________________________________________ 

BSN/sofinummer  _______________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________   Geboorteplaats _________________________ 

Straat en huisnummer  _______________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats   _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________________________________________ 

E-mailadres   _______________________________________________________________ 

 

Bedrijfsgegevens (Alleen invullen indien van toepassing) 

Bedrijfsnaam:   _______________________________________________________________ 

KvK-nummer:    _______________________________________________________________ 

Vestigingsadres:  _______________________________________________________________ 

Postcode en vestigingsplaats _______________________________________________________________ 

Telefoonnummer  _______________________________________________________________ 

 

 

 

 



U kunt dit formulier opsturen naar: Stichting Ctalents, t.a.v. Sandra Ballij,  
Amsteldijk 53 – 1074HX Amsterdam  

Of mail het ingevulde document (inclusief handtekening) naar info@ctalents.nl  

 

 

Betalingsvoorkeur 

□ Ik maak het bedrag zelf over op IBAN NL 65 RABO 0306 2160 51 t.n.v. Stichting Ctalents 

□ Ik wil dat het bedrag €____,- per maand / kwartaal / half jaar / jaar * van mijn rekening wordt afgeschreven. 

(Incassant ID: NL08ZZZ411975770000) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Mijn IBAN (rekeningnummer) is:  _________________________________________________________ 

 

Door ondertekening van dit formulier verleent u als schenker toestemming aan Stichting Ctalents om eenmalig of 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag ingevuld door de schenker bij Verklaring van 

de gift af te laten schrijven van het door de schenker ingevulde IBAN rekeningnummer, wegens uw eenmalige of 

structurele steun aan Stichting Ctalents en aan uw bank om eenmalig of doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven in overeenstemming met de opdracht van Stichting Ctalents. 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. 

 

Ondertekening schenker 

Plaats    ___________________________________ Datum _____________________ 

Handtekening     

_______________________________________________________________ 

 

Gegevens en ondertekening partner schenker (Alleen invullen indien van toepassing) 

Voornamen (voluit)  ______________________________________________________dhr./mevr.* 

Achternaam    _______________________________________________________________ 

BSN/sofinummer   _______________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________   Geboorteplaats _________________________ 

 

Ondertekening 

Plaats    ___________________________________ Datum _____________________ 

 

Handtekening    _______________________________________________________________ 

 

Gegevens organisatie (Let op: dit onderdeel vult Stichting Ctalents voor u in) 

Naam     Stichting Ctalents 

Transactienummer  _______________________________________________________________ 

RSIN nummer    855470331 

 

Ondertekening namens Stichting Ctalents 

Naam    _______________________________________________________________ 

Functie   _______________________________________________________________ 

Plaats   ___________________________________ Datum _____________________ 

Handtekening   _______________________________________________________________ 


