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Overeenkomst Periodieke Schenking 
 
VERKLARING SCHENKING 

Wereld Natuur Fonds  
Postbus 7 
3700 AA Zeist 

 
Kvk nr: 41177588 
0800-1962 (gratis)  
info@wwf.nl 
wwf.nl 

 
EXEMPLAAR VOOR DE SCHENKER 

 
De ondergetekende (naam schenker) ………………………………………………………………………………………………………………………  
verklaart een schenking te doen aan het Wereld Natuur Fonds te Zeist.  
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) € ………………………………………..  
(bedrag in letters) .................................................................................................................................................... euro  
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:  
☐ het overlijden van de schenker  
☐ vervallen ANBI-status van WWF-NL, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden  
☐ het overlijden van een ander dan de schenker  
Eindigt de schenking bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon. 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Mijn schenking moet ten goede komen aan het Wereld Natuur Fonds-project …………………………………………………………………. 

☐ Natuurbescherming algemeen 
 
LOOPTIJD VAN DE SCHENKING  
Wat is de looptijd van de schenking? 

☐ 5 jaar ☐..... jaar (minimaal 5 jaar) ☐ onbepaalde tijd  
Wat is de datum van de eerste uitkering? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wilt u het boek ‘Bladgoud’ van Reinier van den Berg e.a. als welkomstcadeau ontvangen?  

☐ Ja 
 

☐ Nee 

 

GEGEVENS SCHENKER  
Naam ………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen (voluit) ………………………………………………………………………………………... ☐ M  ☐ V 

Burgerservicenummer 
……………………………………………………………………………………………………………….  

Geboortedatum en geboorteplaats 
……………………………………………………………………………………………………………….  

Straat en huisnummer 
……………………………………………………………………………………………………………….  

Postcode en woonplaats 
……………………………………………………………………………………………………………….  

Land 
……………………………………………………………………………………………………………….  

Telefoonnummer 
……………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail 
……………………………………………………………………………………………………………….  

  

GEGEVENS WERELD NATUUR FONDS  
Let op! Dit onderdeel wordt ingevuld door het Wereld Natuur Fonds. 
  
RSIN 003330084 Transactienummer ……………………………………………………………………………………………………………… 
Het transactienummer is het nummer waaronder de overeenkomst in de administratie van het Wereld 
Natuur Fonds is opgenomen.  



PW225 - PW226  

Wereld Natuur Fonds  
Postbus 7 
3700 AA Zeist 

  
Kvk nr: 41177588 
0800-1962 (gratis)  
info@wwf.nl 
wwf.nl 

GEGEVENS PARTNER SCHENKER (indien verbonden via huwelijk of geregistreerd partnerschap) 

  

Naam ………………………………………………………………………………………………………………. 

Voornamen (voluit) ………………………………………………………………………………………………………………. 

Burgerservicenummer ………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en geboorteplaats ………………………………………………………………………………………………………………. 

  

GEGEVENS OVER DE WIJZE VAN BETALING / SEPA-MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO  

☐ Ik machtig het Wereld Natuur Fonds om mijn jaarlijkse periodieke schenking in gelijke termijnen  

☐ per maand ☐ per kwartaal ☐ per halfjaar ☐ per jaar 
 
(niet deelbare bedragen worden naar boven afgerond) 

af te schrijven van IBAN-rekeningnummer ……………………………………………………………………………………………………………….  

☐ Ik maak de bijdrage zelf over op rekeningnummer NL78RABO03 000 000 57 o.v.v. mijn transactienummer  
☐ Ik ontvang graag een betaalverzoek 
 

Let op! Bij een machtiging per maand, kwartaal of halfjaar, geef ik toestemming om de al verstreken 
termijnen eenmalig van mijn rekening af te schrijven 
Wanneer u kiest voor een incasso geeft u door ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan het Wereld Natuur Fonds 
(Driebergseweg 10, 3708 JB te Zeist, Nederland, incassant ID: NL60WNF411775880000) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Indien 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 (vraag uw bank naar de voorwaarden). 

 

 

ONDERTEKENING SCHENKER  
Plaats ………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum ………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening schenker ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER (indien aanwezig)  

Plaats ………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum ………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening partner schenker ……………………………………………………………………………………………………………….   
 

ONDERTEKENING WWF-NL  
Naam ………………………………………………………………………………………………………………. 

Functie ………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats ………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum ………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening namens WWF-NL ……………………………………………………………………………………………………………….  
 

 
Vul deze overeenkomst in tweevoud in en stuur beide exemplaren in een envelop zonder postzegel naar het Wereld Natuur 
Fonds, Afdeling Customer Contact Center, Antwoordnummer 7040, 3700 TA Zeist. Na verwerking stuurt het Wereld Natuur Fonds 
het ‘Exemplaar voor de schenker’ getekend retour. Bewaar deze overeenkomst voor je eigen administratie. Bij vragen kun je 
contact opnemen met Ilse Kaspers via 030-6937323 of via info@wwf.nl. 
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