
Ik ben bereid om een lening te verstrekken 

of een donatie te geven 
Het ONDERSTAANDE formulier is beschikbaar voor mensen die een lening willen verstrekken of een donatie 

willen geven aan andere cliënten voor hun project of business. U kunt erop rekenen dat iedere donatie of 

lening gecontroleerd wordt door een PAM, BAM of KAM. Voor PAM, BAM en KAM  

 

Besef alstublieft dat door het vooruit helpen (Paying Forward) de 

waarde van SPURT toeneemt. Hoe meer cliënten we hebben, des te 

makkelijker wordt het om leveranciers te vinden die SPURT accepteren. 
 

geven mensen die nieuw zijn bij MySPURT, de kans om een project te beginnen of om huisuitzetting te 

voorkomen. 

 

Er zijn drie opties: 1. U bent bereid om te doneren voor een project 

(anoniem) 2. U bent bereid om te doneren en wilt de persoon en 

het project kennen waar u in betrokken bent. 3. U leent een bedrag aan 

een project en wilt een businessrelatie met dat project, m.a.w. u wilt 

een maandelijks inkomen verdienen.   
 

We zullen elke optie bespreken en u hoeft alleen de vragen te beantwoorden bij de optie waarvoor u 

kiest. 

 

SPURTrekeningnummer  * 
Voor ALLE cliënten die dit formulier invullen. 

 

1. U bent bereid een donatie te doen aan een project (anoniem). 
 

U maakt het bedrag dat u wilt doneren over op rekeningnummer 6058842 door gebruik te maken van de 

PAY USER knop. U hoeft verder geen informatie te verschaffen en u verwacht geen informatie terug, 

afgezien van de automatische emails van MySPURT die de donatie bevestigen. 

 

2. U bent bereid een donatie te doen en wilt de persoon en het project 

leren kennen waaraan u doneert. 
 

U kunt het bedrag dat u wilt doneren overmaken op rekeningnummer 1637639 (via Pay User). Zodra het 

geld nodig is voor een project dat u bevalt, zal de PAM u in contact brengen met de persoon / het project. 

U kunt ook wachten met de donatie, maar u nu al vast committeren. 

 

U beseft dat u DONEERT. Dit betekent dat u de PAM of BAM vertrouwt 

die de fondsen beheert en dat u niet noodzakelijkerwijs zelf de controle 

hebt.  
 

U hebt misschien zelf niet de interesse, kennis of tijd om u verder te verdiepen in het project. 



 

Hoe wilt u dat de donatie er uit ziet? Wilt u EERST kennismaken met de 
persoon? Wilt u het businessplan lezen? Vertrouwt u de PAM of BAM 
om de fondsen te beheren en zelf geen controle te hebben over de 
SPURT die u uitgeeft?  
 

We zullen deze opties hieronder doornemen. 

Het bedrag dat u wilt doneren * 
Aan EEN persoon/project 

Voldoende om iemand te behoeden voor huisuitzetting 
Voldoende om een business te behoeden voor faillissement 
Tot een miljoen 
Tussen een en vijf miljoen 
Een tot tien miljoen 
Tien tot vijftig miljoen 
Meer 
 

Ik wil aan meer dan EEN persoon doneren 
 

Vermeld het aantal personen/projecten waaraan u wilt doneren. Realiseert u alstublieft dat u aan ieder van 

hen het bedrag doneert wat u hierboven vermelde. 

 

U wilt misschien doneren aan een specifiek soort project, stad, land of 

religie 
 

Vermeld alstublieft of u voorkeuren hebt voor een bepaald type project. 

 

3. U wilt een lening verstrekken en een maandelijks inkomen verdienen 
uit de fondsen. 
 

U beseft dat de PAM, BAM en KAM de SPURT en het eraan verbonden geld van dat land beheren. 

 

Ik ben bereid een lening te verstrekken  
Maandelijks inkomen is vereist. 
Geen inkomen is vereist. 
Persoonlijk contact is vereist. 
Ik zou het businessplan moeten kunnen lezen. 
PAM, BAM en KAM kunnen adviseren. Ik heb zelf geen businessplan nodig, maar zij moeten 
het kennen. 

Voeg alstublieft opmerkingen toe 
 
Stuur me een kopie van mijn reacties. 

VERZENDEN 
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren. 

 


