OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD
EXEMPLAAR VOOR DE SCHENKER

01. VERKLARING GIFT
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gifte te doen aan
(naam instelling of vereniging)
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

€
euro

(bedrag in letters)
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidongeschikt worden
het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

02. LOOPTIJD VAN DE GIFT
2a. Wat is de looptijd van de gift?
2b. Wat is de datum van de eerste
uitkering?

5 jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

maand

onbepaalde tijd
jaar

03. GEGEVENS SCHENKER
Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum

-

-
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Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
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Geboorteplaats

04. GEGEVENS INSTELLING OF VERENIGING
Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.
4a. Naam instelling of vereniging

Batavialand Ontwikkel Stichting

4b. Transactienummer
4c. RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

8

5

9 8 3

1

4

1

2

05. ONDERTEKENING SCHENKER
Plaats
Datum

maand

jaar

Handtekening schenker

06. GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER (INDIEN AANWEZIG)
Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum

-

-

Geboorteplaats
Land
Ondertekening
Plaats
Datum

maand

jaar

Handtekening schenker
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Naam

Agnes van Veen

Functie

Fondenwerving en Relatiebeheer

Plaats

Lelystad

Datum

maand

jaar

Handtekening namens ontvanger
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07. ONDERTEKENING NAMENS INSTELLING OF VERENIGING

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD
EXEMPLAAR VOOR DE ONTVANGER

01. VERKLARING GIFT
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gifte te doen aan
(naam instelling of vereniging)
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

€
euro

(bedrag in letters)
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker
vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidongeschikt worden
het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon.

02. LOOPTIJD VAN DE GIFT
2a. Wat is de looptijd van de gift?
2b. Wat is de datum van de eerste
uitkering?

5 jaar

jaar (minimaal 5 jaar)

maand

onbepaalde tijd
jaar

03. GEGEVENS SCHENKER
Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum

-

-
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Land
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Geboorteplaats

04. GEGEVENS INSTELLING OF VERENIGING
Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.
4a. Naam instelling of vereniging

Batavialand Ontwikkel Stichting

4b. Transactienummer
4c. RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

8
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1
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05. ONDERTEKENING SCHENKER
Plaats
Datum

maand

jaar

Handtekening schenker

06. GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER (INDIEN AANWEZIG)
Naam
Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
Geboortedatum

-

-

Geboorteplaats
Land
Ondertekening
Plaats
Datum

maand

jaar

Handtekening schenker
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Datum

maand

jaar
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07. ONDERTEKENING NAMENS INSTELLING OF VERENIGING

HET STAPPENPLAN
STAPPENPLAN
In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en de instelling of vereniging moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt
aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.
• De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.
• De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor Batavialand en stuurt beide exemplaren
naar:
Batavialand
t.a.v. Agnes van Veen
Antwoordnummer 93
8200 VB Lelystad
• Batavialand vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
• Batavialand stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

TOELICHTING
VASTE EN GELIJKMATIGE PERIODIEKE UITKERINGEN
De gift moet bestaan uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde
bedrag Batavialand te betalen. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het
afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te
willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.

DATUM EERSTE UITKERING
Hier vult u de maand en het jaar in van de eerste betaling van de periodieke gift aan Batavialand. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn
als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn. Let op! Giften die u hebt gedaan
vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

GEGEVENS EN ONDERTEKENING PARTNER SCHENKER
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan dient deze de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van
boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen
geregistreerd partnerschap als u alleen maar:
• een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris
• met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.
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Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de
overeenkomst toch meeondertekenen.

