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Aan 

Stichting Beeldende Kunst Oss K26 

Kruisstraat 26 

5341 HD Oss 

 

Ondergetekende, 

 

Naam: …………………………………………….……………………………… m/v  

 

Voornaam: ………………………………………………………………………  

 

Geboortedatum: …………………………………………….………………… 

 

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

 

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

 

Telefoonnummer: ……………………………………………….……………… 

 

BSN nummer (indien nodig voor ANBI-status) ……………………………. 

 

E-mailadres: …………………………………………………………………….. 

 

meldt zich aan als vriend in het belang van de Stichting Beeldende Kunst Oss K26 met een  

donatie van: ❑ € 50,- per jaar ❑ of i.v.m. fiscale aftrekbaarheid per jaar € 60,- ❑ of ander bedrag, zijnde € ……………….,- 

d.m.v.:  ❑ Machtiging automatische incasso, zie bijlage ❑ Overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL 74 RABO 0130 4778 85 

met ingang van: ❑ heden …………… voor het huidige jaar  ❑ 1 januari van het eerstvolgend jaar, zijnde ………….. 
 

voor een periode van: ❑ tot wederopzegging ❑ periodiek voor een periode van ……… jaar ❑ periodiek voor een periode van 5 jaar met ANBI-status (zie website 

http://wwwk.K26.nl/over-ons, RSIN/fiscaal nummer 817555092) 

De donatie bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter grootte van € ….,- 

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het eerst in het jaar …………. 

 

Plaats en datum  …………………………………………… 

 

Naam (in blokletters)  …………………………………………… 

 

Handtekening   …………………………………………… 
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Machtiging automatische incasso 
(invullen en meesturen als gekozen is voor betaling via automatische incasso) 
 

  Ondergetekende, 

 

Naam: …………………………………………….……………………………… m/v  

 

Voornaam: ………………………………………………………………………  

 

Geboortedatum: …………………………………………….………………… 

 

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

 

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

 

Telefoonnummer: ……………………………………………….……………… 

 

BSN nummer (indien nodig voor ANBI-status) ……………………………. 

 

E-mailadres: …………………………………………………………………….. 
 

Incassant ID       Stichting Beeldende Kunst Oss K26 
   Kruisstraat 26, 5341 HD Oss 
Kenmerk machtiging   NL74 RABO 0130 4778 85 

om € ..……… [in cijfers] ……………………………………………..…………euro [in letters] 

met ingang van ……………….……………..(datum) af te schrijven van mijn rekening  

………………………………….…………………………………….…………………….…(IBAN) 

 

in de volgende termijnen [één hokje aanvinken] ❑ per maand ❑ per kwartaal  ❑ per halfjaar  ❑ per jaar 

 

onder vermelding van transactienummer ……………………….……………………….. 

[in te vullen door de instelling/vereniging!] 

 

Ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de hiervoor genoemde 
Stichting om doorlopende incasso‑opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de hiervoor genoemde 
Stichting. 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 en datum   …………………………………………… 

 

  Naam (in blokletters)  …………………………………………… 

 

  Handtekening   …………………………………………… 


