Overeenkomst periodieke gift
Exemplaar voor de schenker
1.

Verklaring gift
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift* te doen aan Stichting Landschap Overijssel gevestigd te Dalfsen.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke bedragen van
Bedrag in cijfers

(minimaal € 40)

€

Bedrag in letters

euro

per jaar, die gedurende minstens 5 jaar aaneengesloten worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. De
gift eindigt ook als de ANBI-status van Stichting Landschap Overijssel vervalt of op verzoek wanneer de schenker zijn/haar baan heeft
verloren of arbeidsongeschikt is geworden.

2.

3.

Looptijd van de gift
Wat is de looptijd van de gift?

 onbepaalde tijd

Wat is de datum van de eerste uitkering?

…….. - …….. - …………….

 …. jaar (minimaal 5 jaar)

Gegevens schenker
M V

Achternaam
Voornamen (voluit)
Burger Service Nummer
Geboortedatum en geboorteplaats

…….. - …….. - ……………. ,

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN rekeningnummer

4.

Gegevens partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam

M V

Voornamen (voluit)
Burger Service Nummer
Geboortedatum en geboorteplaats

5.

…….. - …….. - ……………. ,

Gegevens Stichting Landschap Overijssel
Transactienummer (dit vullen wij in)
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer

002934243

Overeenkomst periodieke gift
6.

Wijze van betaling van de gift door de schenker (aankruisen wat van toepassing is)


Ik machtig Landschap Overijssel om het hieronder aangegeven bedrag af te schrijven van mijn rekening.
Bedrag per jaar

€

Met ingang van

…….. - …….. - …………….

Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u toestemming aan: Landschap Overijssel om doorlopende
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen. En aan uw bank om deze afschrijving conform de opdracht van
Landschap Overijssel uit te voeren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken
eenvoudig laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. SEPA machtiging – Incassant ID
NL85ZZZ410228230000



7.

Ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op rekeningnummer NL93 INGB 0008 6231 98 van Stichting Landschap
Overijssel. In de omschrijving vermeld ik mijn naam, adres en het transactienummer.

Ondertekening schenker
Datum en plaats

…….. - …….. - ……………. ,

Handtekening
schenker

8.

Ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Datum en plaats

…….. - …….. - ……………. ,

Handtekening
partner schenker

9.

Ondertekening namens Stichting Landschap Overijssel
Naam
Functie
Datum en plaats

…….. - …….. - ……………. ,

Handtekening

Stuur beide overeenkomsten ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop op naar:
Landschap Overijssel, Antwoordnummer 335, 7700 WK Dalfsen (een postzegel is niet nodig)
Wij ondertekenen beide overeenkomsten ook en sturen het ‘exemplaar voor de schenker’ aan u terug. Bewaar uw deel van de
overeenkomst bij uw administratie (de Belastingdienst kan hier om vragen) en geef uw jaardonatie op bij uw belastingaangifte.
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TOELICHTING
U wilt een periodieke gift doen aan Stichting Landschap Overijssel. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u
die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen uzelf en
Stichting Landschap Overijssel. U kunt daarvoor deze overeenkomst gebruiken.
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.
Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Een periodieke gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u minimaal 5
aaneengesloten jaren hetzelfde bedrag aan Stichting Landschap Overijssel geeft. Dit is een verplichting van de Belastingdienst om in
aanmerking te kunnen komen voor teruggave van een deel van uw gift.
Minimaal schenkingsbedrag
In verband met de administratieve lasten hanteren wij een richtbedrag voor de periodieke schenking van € 40 per jaar. Het
schenkingsbedrag is inclusief uw donateursbijdrage. U blijft dus gewoon donateur van Landschap Overijssel.
Alleen giften vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst tellen mee
Giften die u hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
Meer informatie over giften
Op www.belastingdienst.nl/giften staat meer informatie over periodieke giften en gewone giften.
Gegevens Stichting Landschap Overijssel
Het transactienummer is het nummer waaronder wij deze overeenkomst opnemen in onze administratie. Het RSIN/fiscaal
(identificatie)nummer is het nummer waaronder Stichting Landschap Overijssel bij de Belastingdienst bekend is.
Gegevens en ondertekening partner schenker
Hebt u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan moet die 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 of met een huisgenoot
staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente. Leeft u niet meer samen met uw echtgeno(o)t(e)? En wilt u
dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgeno(o)t(e) de overeenkomst toch
meeondertekenen.

