
Ja, ik ga over tot een periodieke schenking. Het is mijn geschenk voor een schone en groene aarde!

MIJN GEGEVENS

Achternaam         Dhr.  /    Mevr.

Voornamen (voluit)

Straat                              Huisnummer

Postcode Woonplaats

Geboorteplaats Geboortedatum

Telefoon privé/mobiel

E-mailadres   (a.u.b. invullen in blokletters)
 

Gegevens van mijn partner 

 Ik ben gehuwd met        Ik ben geregistreerd partner van (geen notarieel samenlevingscontract)    Niet van toepassing

Achternaam

Voornamen (voluit)

Geboorteplaats Geboortedatum

Graag ondertekenen op de achterkant van dit formulier

OVEREENKOMST

Ik schenk: €                (bedrag in cijfers)  met een minimum van € 50.

Bedrag in letters: euro per jaar, 

met ingang van het jaar                (jaartal)  
 
De schenking gaat in na ondertekening van de overeenkomst van beide partijen en zal tot wederopzegging met 
een minimum van 5 jaar doorlopen. Na 5 jaar is het opzeggen van de overeenkomst op ieder moment mogelijk. 
 
Mijn schenking eindigt bij: (meerdere opties mogelijk)

  verlies van baan of arbeidsongeschikt worden

  vervallen ANBI status van Greenpeace

  het overlijden van de schenker OF het overlijden van een ander dan de schenker*

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

 

Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Greenpeace Nederland, gevestigd in Amsterdam.
Postadres: Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam.

WIJZE VAN BETALEN

  Automatische incasso (vul hieronder uw rekeningnummer en onderstaande machtiging voor automatische incasso in)

  Acceptgiro

Vanaf IBAN      (vul het volledige rekeningnummer in) 

z.o.z. voor ondertekening en machtiginggegevens

DIGITAAL INVULBARE PDF

SCHENKINGSOVEREENKOMST 
in samenwerking met de Belastingdienst



Stuur het ingevulde formulier retour naar:  
Stichting Greenpeace Nederland, Antwoordnummer 11330, 1000 PJ Amsterdam. G

ed
ru

kt
 o

p 
10

0%
 g

er
ec

yc
le

d 
en

 c
hl

oo
rv

rij
 g

ep
ro

du
ce

er
d 

pa
pi

er

Datum Datum Datum

Handtekening schenker Handtekening partner Handtekening Greenpeace

GEGEVENS GREENPEACE In te vullen door Greenpeace  

Afdeling    

Plaats

Transactienummer

RSIN/fiscaal nummer

ONDERTEKENING

  

 

 

 

TOELICHTING OP DE MACHTIGING 

Door ondertekening van de machtiging op de achterzijde geeft u toestemming aan Stichting Greenpeace Neder-
land een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Greenpeace Nederland.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. De crediteuren ID van Greenpeace is: NL71 ZZZ4 1198 8090 000. Vraag uw 
bank naar de voorwaarden.

TOELICHTING OP DE PERIODIEKE SCHENKING

Belastingvoordeel
Bij een periodieke schenking bestaat er geen drempel voor de aftrekbaarheid van uw schenkingen. Ook als uw 
donaties in totaal lager zijn dan 1 procent van uw verzamelinkomen. Dat betekent dat het hele bedrag kan worden 
afgetrokken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Bovendien hoeft Greenpeace geen belasting te betalen over uw schenking, omdat Greenpeace een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) is. Het bedrag dat u schenkt, gaat dus belastingvrij naar Greenpeace en komt daarmee 
volledig ten goede aan een beter milieu.

Let op! U kunt alleen de giften aftrekken die u overmaakt na de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst. 
Eerdere giften in hetzelfde jaar tellen volgens de Belastingdienst niet mee. 

U REGELT HET EENVOUDIG
1. Vul deze overeenkomst in. Vergeet uw handtekening niet (en eventueel die van uw partner). 
2.  Stuur de overeenkomst gratis terug in bijgaande retourenvelop. U hoeft geen kopie van uw paspoort  

of identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt dit formulier in plaats van per post terug te sturen, ook inscannen  
en mailen naar schenkingen@greenpeace.nl.

3.  U ontvangt de door Greenpeace ondertekende overeenkomst terug.

Supporter Care team periodiek schenken
Amsterdam

004882738

MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO

Ik machtig hierbij Stichting Greenpeace Nederland om mijn periodieke schenking tot wederopzegging:

 per maand      per kwartaal      per half jaar      per jaar     

af te schrijven van het hiervoor opgegeven rekeningnummer. Mijn eventuele bestaande machtiging komt hiermee 
te vervallen.

Let op! U kunt alleen de giften aftrekken die u overmaakt na de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst. 
Eerdere giften in hetzelfde jaar tellen volgens de Belastingdienst niet mee.
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