
Ouderschenking Vrije School Brabant

Mocht u niet per incasso willen betalen, dan kunt u de schenking overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0007 1760 66
tnv Stichting Vrienden van Pallas - Eindhoven.

Datum met ingang van:      

Ondergetekenden:       

  Ouder/verzorger (1)  Ouder/verzorger (2)  

Naam  

Adres   

Plaats  

Email  

Tel. nr.   
    
Kinderen:      
  Voor- en achternaam geboortedatum  klas

1e     

2e    

3e    

Wij verklaren de volgende ouderschenking te zullen betalen:     

Ouderschenking per schooljaar                                             = 

Totaal per termijn (bedrag afhankelijk van aantal termijnen) 

Wilt u gebruik maken van de maximale aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting en een contract voor 5 jaar afsluiten? 

   ja      nee
Als u ‘ja’ invult, vult u dan bijgevoegde modelovereenkomst van de belastingdienst ook in die u dan ondertekend aan Stichting Vrienden van 
Pallas moet retourneren. U dient dan ieder kalenderjaar wel een gelijk bedrag te betalen! 

De betaling zal geschieden in:      

   1  termijn nl. in    december of    januari (liefst per incasso-opdracht) 

  4  termijnen nl. in september, december, maart en juni (liefst per incasso-opdracht)  

 12  termijnen nl. in de maanden aug  t/m juli (alleen mogelijk bij incasso-opdracht)  

Om de ouderschenking maximaal voor de school te kunnen inzetten en niet te verliezen in administratie vragen wij u om de incasso-
machtiging op de achterzijde in te vullen en te ondertekenen. De incasso zal steeds aan het einde van de maand worden uitgevoerd.

 

   

Handtekening ouder/verzorger (1) Handtekening ouder/verzorger (2)   

Datum  

Dit formulier blijft alle schooljaren geldig, zolang er schoolgaande kinderen zijn en mits er geen wijziging plaatsvindt in het aantal 
schoolgaande kinderen.       
 
Formulier in gesloten envelop o.v.v. ‘Ouderschenking’ inleveren op school



Machtigingsformulier Europese (SEPA)
Incasso doorlopend

Doorlopende machtiging SEPA

Naam incassant Stichting Vrienden van Pallas - Vrije School Brabant

Adres PC woonplaats Bronkhorstsingel 11, 5403 NA Uden

Incassant ID NL 53 ZZZ 5941 4960 0000

Kenmerk Machtiging Ouderschenking

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Vrienden van Pallas doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig uw ouderschenking zoals aangegeven aan ommezijde en geeft u 
toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen op de opgegeven bankrekening staan en dat er voldoende saldo is. 

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Land (indien niet NL)

Rekeningnummer (IBAN)

Bank Identi� catie (BIC)
Alleen invullen als u een buitenlandse 
bank heeft

Plaats en datum
   

Handtekening

Vergeet niet de schenkingsverklaring aan de ommezijde in te vullen!


