
NFF 1 
 

 

1a Naam van de schenker  

1b Naam van de begunstigde Stichting Nederlands Film Festival 
1c Vast bedrag per jaar in euro  
 Vast bedrag per jaar in letters  

 
 

2a Looptijd  
(minimaal 5 jaar) 

❒ onbepaalde tijd 
(minimaal 5 jaar) 

❒    ...   jaar 
(minimaal 5 jaar) 

❒ 5 jaar 

2b Ingangsjaar van 
de schenking 

 

 
De verplichting tot uitkering vervalt bij het overlijden van de schenker of als de begunstigde de 
ANBI-status verliest. 
 

 

Achternaam schenker 

Voornamen voluit 

Burgerservicenummer 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Land (indien niet Nederland) 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Echtgenoot / Geregistreerd 
partner 

JA / NEE 
Bij JA door naar 5. Bij NEE door naar 6. 

 

4a Naam begunstigde Stichting Nederlands Film Festival 

 Straat en huisnummer Vinkenburgstraat 19bis 
 Postcode en plaats 3512 AA Utrecht 
 Land Nederland 
4b Transactienummer*  

4c  Fiscaalnummer 005831921 
 
* Dit veld wordt nog ingevuld door Nederlands Film Festival 



NFF 2 
 

 

 Achternaam  
 Voornamen voluit  
 Burgerservicenummer  
 Geboortedatum  
 Geboorteplaats  
 Adres indien afwijkend  

 
 

❒ Doorlopende SEPA –machtiging:  
Ik betaal per automatische incasso 
en machtig hierbij: 

 Naam begunstigde (als 1b en 4a) Stichting Nederlands Film Festival 
 om een vast bedrag per jaar in 

euro 
€ in letters: 

 met ingang van  
 af te schrijven van mijn rekening (IBAN) 
 in gelijke termijnen per: ❒ maand ❒kwartaal ❒ halfjaar ❒ jaar 
 In te vullen door begunstigde: 

Incassant ID: 
 
NL68ZZZ411799000000 

 In te vullen door begunstigde: 
Kenmerk van de machtiging * 

 

 
Door ondertekening van deze machtiging geeft u de begunstigde toestemming om doorlopende 
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen 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 in 
deze overeenkomst vermeld. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 
 

 Plaats  

 Datum  
 Handtekening schenker 

 
 
 

 

❒ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op 
rekeningnummer NL36ABNA0619418923 t.n.v. 
begunstigde o.v.v. het transactienummer  
(zie onder 4) 

 



NFF 3 
 

Betalingen die zijn gedaan voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst 
tot periodieke schenking door de schenker én door de begunstigde, worden niet 
meegerekend. 
 

 

 Naam  

 Functie  
 Plaats  
 Datum  
 Handtekening namens begunstigde *  

*Dit veld wordt nog ingevuld voor Nederlands Film Festival 
 

 

 Plaats  
 Datum  
 Handtekening schenker  

 Handtekening partner  
(indien van toepassing) 

 

 
Hartelijk dank dat u Stichting Nederlands Film Festival steunt via deze 
schenkingsovereenkomst.  
 
Graag deze overeenkomst ondertekenen en als pdf mailen naar: 
donateurs@filmfestival.nl. Verstuurt u dit formulier liever per post? Dan graag deze 
overeenkomst in tweevoud opmaken, ondertekenen en sturen naar: 
 
Stichting Nederlands Film Festival 
t.a.v. afdeling donateurs 
Postbus 1581 
3500 BN Utrecht 
 
U ontvangt één exemplaar retour voor uw administratie, door ons ondertekend en 
aangevuld. Bewaar dit zorgvuldig, de Belastingdienst kan ernaar vragen. 
 
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via donateurs@filmfestival.nl 


