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Ja, ik wil het Fonds voor Duurzame Wereldvrede steunen door middel van een op te maken notariële akte

Hierbij verklaar ik dat ik een periodieke uitkering schenk van € per jaar, 
met ingang van 0  1   /              (maand) /             (jaar).
Ik schenk gedurende de volgende periode: 5 jaar / 10 jaar /              jaar* (tenminste 5 jaar). Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Fonds voor
Duurzame Wereldvrede. Als ik vóór de vervaldatum overlijd, vindt geen verdere uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang.
Ik verklaar hierbij last en volmacht te geven aan iedere notariële medewerker van het hierna genoemde notariskantoor om voor en namens mij
bij een akte van schenking voor één van de notarissen van notariskantoor Meuwissen en Wolfs te verschijnen, deze akte te tekenen en alles te
doen wat terzake voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken te zijn.

achternaam � m � v

voornamen (voluit)

straatnaam huisnummer

postcode woonplaats

telefoon

geboortedatum en -plaats

houder van geldig: Nederlands paspoort / Nederlands rijbewijs / Europese identiteitskaart / Nederlandse identiteitskaart*
nummer identiteitsbewijs

ik ben gehuwd met (alleen invullen als dit van toepassing is):
ik woon samen met (alleen invullen ingeval van geregistreerd partnerschap):

achternaam echtgeno(o)t(e)/partner � m � v

voornamen (voluit)

geboortedatum en -plaats

houder van geldig: Nederlands paspoort / Nederlands rijbewijs / Europese identiteitskaart / Nederlandse identiteitskaart*
nummer identiteitsbewijs

Laatstgenoemde verklaart door medeondertekening de ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot
het hierbij gestelde. De kosten van de akte alsmede eventuele schenkingsrechten komen voor rekening van het Fonds voor Duurzame Wereldvrede.

handtekening handtekening partner

datum datum

Ik wens te betalen door middel van:
automatische incasso per maand / kwartaal / half jaar / jaar*
en machtig het Fonds voor Duurzame Wereldvrede hierbij om de bijdrage van mijn rekening af te schrijven:
bank-/gironummer handtekening

acceptgiro per kwartaal / half jaar / jaar* * Doorhalen wat niet gewenst wordt of niet van toepassing is.

Volmacht voor
schenking

Dit formulier plus een kopie van een geldig
identiteitsbewijs opsturen naar:
Fonds voor Duurzame Wereldvrede
Rivierenlaan 260
8226 LH Lelystad
tel. 0320 25 32 90
b.g.g. tel. 0320 257019
fax 0320 25 71 49
e-mail: wereldvredef@Maharishi.net
www.wereldvrede.nu
www.permanentpeace.org


