schenken met maximaal belastingvoordeel
Als u een periodieke schenking doet aan de VPRO kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Vul dit formulier in en stuur het ondertekend op naar:
Omroepvereniging VPRO
t.a.v. Natalja van der Linden
Antwoordnummer 346
1200 VB Hilversum (een postzegel is niet nodig)				

* U ontvangt een kopie retour

Op vpro.nl/slimgeven vindt u een toelichting op dit formulier.
U kunt uw vraag ook stellen via geven@vpro.nl of telefonisch: 088 20 58 888.

2a Wat is de looptijd van de gift?

5 jaar

2b In welk jaar vindt de eerste 				
uitkering plaats? 					

heer

jaar (minimaal 5 jaar)

onbepaalde tijd

U kunt de schenking spreiden in termijnen.
Het toegezegde jaarbedrag moet per kalenderjaar worden gedoneerd.

mevrouw

Voornamen (voluit)

:					

Achternaam

:

BSN/sofinummer

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

E-mail

:

Telefoonnummer

:				

z.o.z.

4

gegevens vpro

4a Naam

: Omroepvereniging VPRO

4b Transactienummer

: 				

4c RSIN/fiscaal nummer

: 001063571

5

(in te vullen door VPRO)

gegevens betaling

SEPA

Ik betaal per automatisch incasso. Ik machtig hierbij omroepvereniging VPRO

, 0 0		

€

:			

af te schrijven van mijn rekening
(IBAN rekeningnummer)

:

in de volgende termijnen

:

met ingang van

:

per maand

euro

▶

(bedrag in letters)

▶

:

▶

om (bedrag in cijfers)

per kwartaal

per halfjaar

per jaar

Het toegezegde jaarbedrag dient elk kalenderjaar te zijn voldaan om geldig te zijn voor de Belastingdienst. Indien uw machtiging later in
het jaar start waardoor uw donatie in het eerste kalenderjaar niet volledig voldaan wordt, kunnen wij een extra incasso doen.
Ik ga akkoord dat de VPRO in het eerste kalenderjaar, eenmalig het restbedrag incasseert van bovengenoemde rekening.

Ik maak zelf over o.v.v. mijn relatienummer (u ontvangt uw relatienummer in de bevestigingsbrief).

Minimum richtbijdrage: Een onderhandse schenking kost u en ons niets, maar in verband met de administratieve afhandeling
hanteren wij een richtbedrag van minimaal 50 euro per jaar.

6

ondertekening schenker

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de omroepvereniging VPRO om doorlopend/eenmalig incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend/eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de omroepvereniging VPRO.
Incassant ID

:

NL12VPR320236970000

Plaats

:

Datum

:

Handtekening schenker

:

7

gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
heer

mevrouw

Voornamen (voluit)

:

Achternaam

:

BSN/sofinummer

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Land

:

Ondertekening
Plaats

:

Datum

:

Handtekening partner schenker

:

8

ondertekening namens vpro

Naam

: Lennart van der Meulen

Functie

: Algemeen directeur VPRO

Plaats

: Hilversum

Datum

:

Handtekening namens ontvanger

:

