
 

 

Overeenkomst periodieke gift   Transactienummer(*):_________________ 

 
Verklaring schenking 

Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Vrienden van Amma Nederland. 

De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van € ______,-  per jaar  

(in letters: _______________________________________________________  euro).  

 

De looptijd van de gift is: [  ] 5 jaar   –   [  ] ... jaar (minimaal 5 jaar)   –   [  ] onbepaalde tijd  

Datum van eerste schenking is: ____ - ____- 20____ 

 

Gegevens schenker  

Achternaam:    _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit):   _____________________________________________________ 

BSN/Sofinummer:   _____________________________________________________ 

Straat + huisnummer:   _____________________________________________________ 

Postcode + plaats:   _____________________________________________________ 

Geboortedatum:   _____________________________________________________ 

Geboorteplaats:   _____________________________________________________ 

Telefoon:   _____________________________________________________ 

 

Gegevens Stichting Vrienden van Amma Nederland 

RSIN/fiscaal nummer:   806279965  

Kamer van Koophandel:  41247152  

Vestigingsadres:   Driebergseweg 16a, 3708 JB Zeist  

Bank IBAN:    NL86TRIO0390453269 

 

Gegevens partner schenker 

De volgende situatie is van toepassing op schenker: 

[  ] Gehuwd met:   [  ] Geregistreerd partner van:  [  ] Niet van toepassing  

 

Achternaam:    _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit):   _____________________________________________________ 

BSN/Sofinummer:   _____________________________________________________ 

Geboortedatum:   _____________________________________________________ 

Geboorteplaats:   _____________________________________________________ 

Overige 

Deze overeenkomst is onherroepelijk. De verplichting tot uitkering vervalt bij het overlijden van de schenker. 

 
(*) wordt ingevuld door St. Vrienden van Amma  



 

 

Ondertekening 

   

Ondertekening overeenkomst namens Stichting Vrienden van Amma Nederland 

 

Naam:    Jan Dirk Veenstra Functie: voorzitter  

 

Getekend te: ______________________ Datum: ____ - ____- 20____ Handtekening: ______________________ 

 

Ondertekening overeenkomst namens schenker 

 

Naam:  __________________________________________ 

 

Getekend te: ______________________ Datum: ____ - ____- 20____ Handtekening: ______________________ 

 

Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerde partner**:__________________________ 

 

**Verklaart door mede-ondertekening de ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te 

verlenen tot het hierbij gestelde. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Betalingswijze 

 

Schenker opteert voor de volgende betalingswijze: 

 

[  ] (De termijnen van) de jaarlijkse schenking zelf over te maken o.v.v. het transactienummer(*) 

_______________ op bankrekening NL86TRIO0390453269 van Stichting Vrienden van Amma Nederland. 

of 

[  ] Doorlopende machtiging SEPA (graag hieronder machtiging invullen) 

 

Machtiging 

Schenker machtigt Stichting Vrienden van Amma Nederland om bovengenoemde jaarlijkse schenking gedurende de 

aangegeven periode in gelijke termijnen per  

[  ] maand [  ] kwartaal [  ] half jaar [  ] jaar af te schrijven van zijn rekening. 

 

IBAN schenker: ______________________________  BIC schenker: ______________________ 

 

Naam incassant: Stichting Vrienden van Amma Nederland, Driebergseweg 16a, 3708JB Zeist 

IBAN: NL27 INGB 0004 2727 72 BIC: INGBNL2A 

Incassant ID: NL04 ZZZ 412 471 52 0000  Machtigingsnummer (*) : _____________________ 

 

Getekend te: ______________________ Datum: ____ - ____- 20____ Handtekening: ______________________ 

 
Door ondertekening geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van Amma Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw periodieke schenking en aan uw bank om doorlopend een bedrag 

van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting Vrienden van Amma Nederland. Als u het niet eens bent 

met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
(*) wordt ingevuld door St. Vrienden van Amma 

  



 

 

 

Toelichting 

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Vrienden van Amma Nederland (St. VvA). Als uw periodieke gift 

aan St. VvA voldoet aan een aantal voorwaarden, komt het bedrag in aanmerking voor aftrek bij opgave van uw 

inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en St. VvA.. 

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. 

 

Voorwaarden periodieke gift 

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw 

aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften. 

Hieronder leest u wat u, ‘de schenker’, en de begunstigde (St. VvA) moeten doen, zodat u de betaalde bedragen 

kunt aftrekken als een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting. 

– U print twee exemplaren van de ‘Overeenkomst periodieke gift’ en vult uw gegevens in.  

– U ondertekent beide exemplaren en stuurt ze naar:  

St. Vrienden van Amma, p/a A. Versluysstraat 10, 7421 LB Deventer 

 

– St VvA vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.  

– St VvA stuurt het exemplaar dat voor u bestemd is naar u terug en houdt haar eigen exemplaar. 

 

Looptijd van de gift 

Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. 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. Onder “datum eerste uitkering” vult u de datum in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke 

gift betaalt. 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. 

 

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen 

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u zich 

verbindt om elk jaar hetzelfde bedrag aan St VvA over te maken. U mag zelf bepalen of u al dan niet in 

termijnen wilt betalen. Het jaarlijkse bedrag moet voor het einde van het desbetreffende belastingjaar op de 

bankrekening van St VvA zijn bijgeschreven. 

 

Gegevens en ondertekening partner schenker  

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van 

artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Betalingswijze  
Hier geeft u als schenker aan of u volmacht verleent aan St. VvA tot het automatisch afschrijven van de 

jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent, moet u 

deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer onderaan de 

overeenkomst en een keer bij de machtiging. Graag in tweevoud opmaken, ondertekenen en per post sturen naar: 

St. Vrienden van Amma, p/a A. Versluysstraat 10, 7421 LB Deventer. 

 


