
1. Mijn gegevens

Dhr. / Mevr. 

Voornamen (voluit):

Achternaam:

BSN/sofinummer:

Straat en huisnummer: 

Postcode:

Woonplaats:

2. Gegevens van mijn echtgeno(o)t(e)

Dhr. / Mevr. 

Voornamen (voluit):

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

 Telefoonnummer:

BSN/sofinummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

E-mailadres:

Relatienummer: (In te vullen door het seminarie)

JA, ik steun de opleiding van de priesterstudenten met een vast bedrag per jaar

Welke verklaart zoals blijkt uit medeondertekening en als gevolg van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
toestemming te verlenen tot hierbij gestelde.

Als u via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte wilt blijven 
van hoe het met de studenten gaat, dan kunt u hier uw 
e-mailadres opschrijven.

3. Periodieke schenking

Bovengenoemde verklaart een jaarlijkse schenking te doen aan Het Grootseminarie van het RK bisdom Haarlem-Amsterdam.
Bedrag schenking   €                                          per jaar voor een looptijd van 

 5 jaar of langer naar keuze van de schenker    5 jaar

Bedrag in letters                            ingaande in                             (jaartal invullen)

Deze periodieke schenking eindigt in ieder geval bij het overlijden van de schenker.

Z.o.z.
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Stuur deze overeenkomst in een gesloten envelop naar:
Grootseminarie St. Willibrord, T.a.v. P. Klaver, Schenken met 
belastingvoordeel, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. 
Ook is het mogelijk dit formulier te scannen en te e-mailen 
naar pklaver@willibrordseminarie.nl

SEPA machtiging
De volgende informatie is relevant als u een machtiging afgeeft. 
Grootseminarie St. Willibrord, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. 
Incassant-ID: NL07 ZZZ 3026 9644 0011. Door ondertekening van 
dit formulier geeft u toestemming aan Het Grootseminarie om 
incasso-opdrachten met bovenstaand bedrag te sturen naar uw 
bank. U geeft uw bank toestemming om dit bedrag vervolgens 
af te schrijven van uw rekening.  

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. 

Algemeen
Uw gegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen, vertrouwe-
lijk behandeld en niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd. 
We gebruiken uw contactgegevens om u op de hoogte te houden 
van het seminarie. 

Belangrijke gegevens voor uw belastingaangifte
RSIN/fiscaal nummer: 824 10 8000. 
Transactienummer: (in te vullen door het seminarie)
(Dit is het nummer van uw periodieke schenking)

Dankuwel! Door uw steun kunnen de seminaristen hun opleiding volgen en priester worden.

4. Keuze: machtiging of eigen overboeking

5. Machtiging

6. Ondertekening schenker(s)

7. Ondertekening namens Het Grootseminarie van het RK bisdom van Haarlem-Amsterdam

 Ik machtig Het Grootseminarie om mijn schenking 
in termijnen te incasseren van mijn bankrekening.

>> ga verder naar punt 5

 Ik draag zelf vóór 31 december van ieder jaar 
zorg voor de overboeking van het jaarlijks bedrag op 
reknr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie 
o.v.v. periodieke schenking.

>> ga verder naar punt 6

Ik machtig het Grootseminarie om ieder(e)
 maand
 kwartaal
 half jaar
 jaar

€                                       (max. € 250,- per incasso)

Aanvang machtiging:

Maand:                                             Jaar:

Mijn rekeningnummer:

Plaats:

Datum: 

Handtekening schenk(st)er:

Rector van Het Grootseminarie

Plaats:

Datum:

Plaats:

Datum: 

Handtekening echtgeno(o)t(e):

Handtekening:

Opmerking: Indien u bijvoorbeeld een maandelijkse 
machtiging afgeeft en u laat uw overeenkomst dit jaar 
ingaan, dan verzoeken wij u de reeds verstreken 
termijnen zelf over te boeken.

Kenmerk machtiging: (In te vullen door het seminarie)

MACHTIGING 000 000 0 


