
Nleuwstraat i71 5688 BD O rschot

e 0499 57--50 beL ord@ aLp' e o . hol.1l

Banknummer:ro7324822 KvK-nummer:i7i8558o StrcHrrrvc Be xouo Srrur-Prrre n OrnscHor

Volmacht periodieke schenking

Gegevens schenker:

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

La nd:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Gegevens betaling:

lk betaal per automatische incasso. Begunstigde is de Stichting Behoud Sint Pieter in Oirschot,
Nieuwstraat 17 , BD Oirschot
lncassont lD (in te vullen door de stichting):
Kenmerk van de mochtiging (in te vullen door de stichting):

lk machtig hierbij de Stichting Behoud Sint Pieter in Oirschot om
o ledere maand

o leder kwartaal

o leder jaar

o Anders, namelijk

met ingang van:

het volgende bedrag af te schrijven: €

van IBAN (banknummer)

Tenaamstelling (schenker):



Nieuwstraat r/: !688 BD Oirschot

Te : o499-57i25o behoud@s!ntpieteroirschot.nl

Banknummer: to 1.324822 K.vK numrner: r7t8558o SncHrtruc Besouo Srrur-Preren Olnscnor

Als u gedurende minimaal 5 jaar een vast jaarlijks bedrag schenkt, kunt u hiervoor een onderhandse
overeenkomst laten opmaken met de stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot. Vul dan naast deze
machtiging het formulier'Overeenkomst periodieke gift in geld' in dat u vindt op de website
www.sintpieteroirschot.nlldonaties. U kunt de giften dan voor 125%van de inkomstenbelasting
aftrekken !

Ondertekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de stichting Behoud Sint-pieter oirschot
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de
opdracht van de stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot. 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.

Plaats:

Datum:

Handtekening schenker:

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend op naar:
Stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot
t.a.v. Nicoline van Tiggelen, secretaris
Snellaertsstraat 11-

5688 CZ Oirschot.

Heeft u vragen, bel dan naar Nicoline van ïiggelen, telefoon 06-1551 7387 of stuur een e-mail naar
behoud@si ntpieteroirschot. nl.

SÏichting Behoud Sint-Pieter Oirschot is een Culturele ANB| (RStN 81-68 51 086). KvK 171855g0,
IBAN NL76 RABO 0L07324822 t.n.v. stichting Behoud Sint Pieter Oirschot. www.sintpieteroirschot.nl


