
Achternaam man vrouw

Indien gehuwd meisjesnaam 

Volledige voornamen

Adres

staalpnooWedoctsoP

staalpetroobeGmutadetroobeG

Beroep Telefoon

Email

GEGEVENS SCHENKING 

PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENKER

Bestemming van de schenking: 

1. Kerk in Actie Totaalprogramma

2. Werelddiaconaat

3 Noodhulp

4. Kinderen in de Knel

5. Fair Climate

6. Zending

7. Diaconaat in Nederland

11. Plaatselijke gemeente

  Naam gemeente

         Plaats gemeente

         Rekeningnummer Plaatselijk gemeente

8. Luisterend Dienen

9. Missionair Werk

10.. JOP

Totale schenking op jaarbasis: 

Looptijd :    5 jaar
   10 jaar
   minimaal 5 jaar, daarna voor onbepaalde tijd

Ingangsdatum
(tenminste 8 weken na inzending van dit formulier):

Aanmeldformulier voor notariële schenkingsakte

A

Z.O.Z.

  

12.. Plaatselijke diaconie

  Naam diaconie

         Plaats diaconie

         Rekeningnummer Plaatselijk diaconie   

[gift aan plaatselijke gemeente of diaconia alleen in combinatie met 
een gift van minimaal € 100,00 aan Kerk in Actie, Missionair Werk of JOP]



BURGERLIJKE STAAT (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gehuwd in gemeenschap van goederen op huwelijkse voorwaarden

Geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen op partnerschapsvoorwaarden

PERSOONLIJKE GEGEVENS PARTNER (INDIEN VAN TOEPASSING)

Achternaam man vrouw

Indien gehuwd meisjesnaam 

Volledige voornamen

staalpetroobeGmutadetroobeG

Beroep

Akte op naam beide partners  ja (verplichting vervalt bij overlijden langstlevende schenker)

 nee

TENAAMSTELLING: De aanvaarding van notariële schenkingen gebeurt namens Kerk in Actie door de Protestantse 
Kerk in Nederland – en zo nodig door meerdere kerkelijke rechtspersonen gezamenlijk.

ONDERTEKENING: Ondertekenaar(s) verleent/verlenen hierbij volmacht aan Kerk in Actie om voor deze 
schenkingsakte al het nodige te verrichten.

mutaD et dneketeG

Handtekening(en) schenker(s)

LET OP: wilt u dit formulier voorzien van kopie van een legitimatiebewijs en opsturen naar:

Kerk in Actie
T.a.v. T.a.v. team Fondsenwerving
Antwoordnummer 4056
3500 VB  UTRECHT

Graag ontvang ik 4x per jaar het donateursmagazine Vandaar

 ik machtig Kerk in Actie om de jaarlijkse bijdrage gedurende de aangegeven periode waarvoor de schenking wordt gedaan in 
gelijke termijnen per:

maand

kwartaal

half jaar

jaar

af te schrijven van mijn rekeningnummer

 ik maak mijn bijdrage op eigen initiatief over op een door mij gewenst moment 

Rekeningnummer waar uw gift naar toe gaat:
IBAN Kerk in Actie:   NL62INGB0000000456
BIC Kerk in Actie:   INGBNL2A

tantse 

VOOR DE BETALING VAN HET TE SCHENKEN BEDRAG, KIES IK UIT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:

  




