OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING
1
1a

Gegevens van de schenker
Aanspreekvorm

1b

Achternaam

1c

Voornamen (voluit)

1d

Straat + huisnummer

1e

Postcode + woonplaats

1f

Land (indien niet Nederland)

1g

Telefoonnummer

1h

E-mailadres

1i

Burgerservicenummer

1j

Geboortedatum

1k

Geboorteplaats + land

1l

Partner

2
2a

Gegevens van partner van de schenker (zie ook toelichting)
Achternaam

2b

Voornamen (voluit)

2c

Straat + huisnummer

(indien afwijkend)

2d

Postcode + woonplaats

(indien afwijkend)

2e

Land (indien niet Nederland)

(indien afwijkend)

2f

Burgerservicenummer

2g

Geboortedatum

2h

Geboorteplaats + land

Mevrouw / De heer

Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1

3
3a

Gegevens van de schenking (zie ook toelichting)
Looptijd schenking
 5 jaar  10 jaar

3b

Ingangsjaar schenking

3c

Vast bedrag per jaar

3d

Vast bedrag / jaar (letters)

3e

Transactienummer

 200 euro

 onbepaalde tijd (min. 5 jaar)

 500 euro  …. Euro

(in te vullen door Stichting DVM)

De verplichting tot schenking vervalt bij het overlijden van de schenker of wanneer
de begunstigde de ANBI status verliest.

4
4a

Gegevens van de begunstigde
Naam begunstigde
Stichting De Vrije Mare

4b

Straat en huisnummer

p/a Patrijsplantsoen 22

4c

Postcode en woonplaats

2496 MB Den Haag

4d

Land

Nederland

4e

Fiscaal nummer

8036.94.465

5

Handtekening schenker
Plaats
Datum
Handtekening schenker
Handtekening partner
(indien van toepassing)

6

Handtekening begunstigde
Naam / functie

Stefan Eggers, penningmeester van het bestuur

Plaats

Den Haag

Datum
Handtekening namens
De Vrije Mare

2

7


Gegevens van de betaling
Ik maak het bedrag (zie 3c) elk jaar zelf over op IBAN NL48 INGB 0007 4093 74
ten name van Stichting De Vrije Mare te Rotterdam onder vermelding van het
transactienummer (zie 3e).



Ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij Stichting De Vrije Mare te
Rotterdam om het vaste bedrag (zie 3c) per jaar af te schrijven van mijn rekening.
IBAN rekeningnummer

NL

__

__

__________

 per jaar (onze voorkeur)
 per halfjaar
 per kwartaal
Incassant ID: NL79ZZZ411005320000
Kenmerk van de machtiging: Stichting De Vrije Mare + transactienummer
Door ondertekening van deze machtiging geeft u Stichting De Vrije Mare toestemming om
doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af
te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht in deze overeenkomst vermeld. Indien u het niet eens bent met een afschrijving
kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betalingen gedaan door de datum van ondertekening van deze overeenkomst tot
periodieke schenking worden niet meegerekend.
Plaats
Datum
Handtekening schenker

Handtekening partner
(indien van toepassing)

3

TOELICHTING
Wat is het voordeel van periodiek schenken?
Met een periodieke schenking is uw gift geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. U
kunt dus meer schenken zonder dat het u extra geld kost. Stel u wilt De Vrije Mare € 180
schenken.
Voorbeeld, voordeel voor uzelf (afgeronde getallen):
U geeft per jaar
U krijgt terug van de belastingdienst
(42%)
Uw gift van € 180 kost u netto

€ 180
€ 76
€ 104

Voorbeeld, voordeel voor De Vrije Mare (afgeronde getallen):
U geeft per jaar
U krijgt terug van de belastingdienst
(42%)
Uw gift van € 310 kost u netto

€ 310
€ 130
€ 180

Algemene informatie
Uw gift is een periodieke gift als:
 u de gift hebt laten vastleggen;
 u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of
vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd;
 deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling
of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de
notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via
de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of
vereniging waaraan u de gift doet.
Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U
mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een instelling, met een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Stichting De Vrije Mare heeft die status.
Voor meer informatie:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relati
e_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_giften/voorwaa
rden_voor_het_aftrekken_van_periodieke_giften

4

Ad 2, gegevens van de partner van de schenker
Op grond van artikel 88 Boek 1 van het BW is de toestemming vereist van de echtgenoot
of geregistreerd partner van de schenker.
Ad 3, gegevens van de schenking
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar
aaneengesloten loopt. Een langere termijn is vanzelfsprekend mogelijk. Na 5 jaar is het
mogelijk om zonder fiscale consequenties de overeenkomst te beëindigen.
Insturen formulier
Het ingevulde formulier in tweevoud ondertekenen (graag met blauwe pen) en opsturen
naar:
Stichting De Vrije Mare
t.a.v. de penningmeester
Patrijsplantsoen 22
2496 MB Den Haag
Of ingescand naar penningmeester@devrijemare.nl
Voeg altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en indien van toepassing
van uw partner bij.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst wordt de overeenkomst ondertekend door Stichting De
Vrije Mare en wordt 1 exemplaar aan u geretourneerd.
In geval van vragen, nemen wij contact met u op.
Den Haag, oktober 2016
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