
Betaalwijze

Factuur 

Ik ontvang graag een factuur alvorens 

tot betaling over te gaan. 

of

Machtiging 

Door ondertekening van dit formulier geeft 

u toestemming aan Stichting Tromp Muziek 

Biënnale om

een eenmalige incasso-opdracht te sturen 

naar uw bank om het aangegeven bedrag 

van uw rekening af te schrijven. 

 

voor jaarlijkse sponsoring tot wederopzeg-

ging doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om het aangegeven 

bedrag van uw rekening af te schrijven.

Plaats en datum  

Handtekening   

Persoonlijke gegevens      

Bedrijfsnaam  

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam  

Aanhef     dhr. / mevr.

Adres 

Postcode/woonplaats 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Rekeningnummer (IBAN) 

JA, 
WIJ STEUNEN JONG 
TOPTALENT EN WORDEN 
SPONSOR VAN TROMP  

Sponsor    € 500   eenmalig / per jaar *      

Partner     € 5.000   eenmalig / per jaar *        

Hoofdsponsor  € 15.000   eenmalig / per jaar *

Een ander bedrag  € ……….    eenmalig / per jaar *

Fiscaal voordeel

Op basis van de huidige fiscale wetgeving 

heeft het doen van een gift vanuit uw bedrijf, 

fiscaal voordeel omdat Stichting Tromp 

Muziek Biënnale de culturele ANBI-status 

heeft. BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen 

kunnen giften aan ANBI’s aftrekken voor de 

vennootschapsbelasting. 

Door de Geefwet geldt voor de giftenaftrek 

een aftrekpercentage van maximaal 50 % van 

de winst, met een maximum van € 100.000. 

Wat een gift werkelijk netto kost hangt af van 

uw bedrijfsomstandigheid. 

Stichting Tromp Muziek Biënnale

K.v.K. 41087495

Incassant-id NL23ZZZ410874950001

Deze machtiging is alleen bedoeld voor een betaling tussen 

bedrijven. Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft 

op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de 

debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie 

niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Let op: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening 

als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer 

informatie de website van uw bank. 

Stichting Tromp Muziek Biënnale

Postbus 615

5600 AP Eindhoven

* doorhalen wat niet van toepassing is


