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Verklaring gift 

 

De ondergetekende (naam schenker)  

 

verklaart een gift te doen aan  stichting LPB media 
 

De gift bestaat per jaar uit vaste en gelijkmatige periodieke verstrekkingen van 

(bedrag in cijfers)          €  
 

(bedrag in letters)    EURO 

 
die gedurende minstens vijf jaar wordt uitgekeerd en uiterlijk eindigt bij het overlijden van: 

 ☐ u, de schenker 

☐ uw partner 

☐ en eindigt tevens bij vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden 

(meerdere opties kunt u aanvinken) 

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

 

 
 

Looptijd en betaalwijze van de gift 

 

Wat is de looptijd van uw gift? ☐ vijf jaar ☐   jaar (minimaal 5) ☐ onbepaalde tijd 

 

Ingangsdatum     
 

Ik wens te betalen per  ☐ jaar  ☐ half jaar ☐ kwartaal  ☐ maand  

  

Betaalwijze ☐ ik maak het bedrag zelf over 

  ☐ via machtiging automatische incasso van rekening   

   

Gegevens schenker 

 

Naam      

Voornamen   

BSN    Burgerlijke staat  

Geboortedatum  Geboorteplaats   

Huidig adres: straat  Huisnummer   

Postcode   Woonplaats  

Land    

Telefoonnummer  Mobiel  06  

E-mailadres   
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Gegevens LPB media 

 

Naam en adresgegevens  LPB media  Dokter Spanjaardweg 4b, 8025 BT  Zwolle 

       Postbus 499, 8000 AL  Zwolle 

 

Transactienummer    (wordt door ons ingevuld)  
RSIN/fiscaal/ANBI (identificatie)nummer 810456680 

 

Ondertekening schenker 

 

Plaats    Datum  
 

Handtekening 

schenker  

 
 

 

 

 

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) 

 

Naam      

Voornamen (voluit)   

BSN    

Geboortedatum  Geboorteplaats   

 

 
Ondertekening 

Plaats     Datum  

 
Handtekening 

partner schenker 

 

 

 
 

 

Ondertekening namens LPB media 

 

Naam     Functie  

Plaats     Datum  

 

Handtekening  

namens LPB media 
     

 

 

 
Stuurt u dit formulier ingevuld en in tweevoud naar het hieronder genoemd postbusadres of naar ons e-

mailadres info@lpbmedia.nl? Eén door ons ondertekend exemplaar ontvangt u dan retour voor uw archief. 
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