Volmacht voor periodieke schenking
Ik steun de Stichting Himalayan Tiger Foundation (HTF) financieel door het doen van een
schenking, te voldoen in vijf jaarlijkse termijnen van € 500, door middel van een krachtens
deze volmacht namens mij te tekenen schenkingsovereenkomst.
Als bewijs hiervan ontvang ik een Tijger Certificaat.

Mijn gegevens
Achternaam ______________________________________________________________________________
Voornamen voluit _______________________________________________________________________
Burgerservice nummer _________________________________________________________________
Straat ___________________________________________________ Nummer _____________________
Plaats ___________________________________________________ Postcode _____________________
E-mail ____________________________________________________________________________________

Volmacht
Ik geef hierbij volmacht aan alle leden van het bestuur van HTF om voor en namens mij een akte
van schenking te tekenen waarbij ik aan de Stichting Himalayan Tiger Foundation een bedrag
schenk van € 2.500 te voldoen in vijf (5) gelijke jaarlijkse termijnen van elk van € 500.
De schenking gaat in het jaar ___________ in.
U kunt de schenking voldoen in vijf jaarlijkse termijnen van € 500. U kunt ook eenmalig € 2.500
betalen, waarmee de eerste termijn van € 500 is voldaan en een vordering ter grootte van het
restant ontstaat. Het restant wordt gedurende de vier jaren daarna telkens voor € 500 omgezet in
een schenking.
Bij beide opties is uw schenking gedurende de looptijd ieder jaar telkens voor € 500 van de
inkomstenbelasting aftrekbaar.
Kruis aan voor welke mogelijkheid u kiest:
☐ Ik betaal in vijf jaarlijkse termijnen van € 500, in woorden vijfhonderd euro;
☐ Ik betaal eenmalig € 2.500, in woorden tweeduizend en vijfhonderd euro, waarbij HTF zorg
draagt voor een juiste administratieve afhandeling.

U kunt uw schenking overmaken op bankrekening NL 17 ABNA 0436 7271 37 van de Himalayan
Tiger Foundation onder vermelding van ‘Eerste termijn schenking’ respectievelijk ‘Schenking in
een keer”
Hierbij geef ik last en volmacht aan iedere bestuurder van HTF om namens mij een overeenkomst
te tekenen waarbij ik mij verplicht om met ingang van het thans lopende jaar en gedurende vijf
jaar € 500 per jaar te schenken en verder alles te doen wat ter zake van deze schenking is
voorgeschreven, nuttig is of nodig mocht blijken. Indien ik overlijd voor alle vijf termijnen zijn
betaald, vindt geen betaling meer plaats.
Datum ___________________________

Plaats _________________________________

Handtekening schenker

__________________________________________

