
Overeenkomst	  
Periodieke	  gi*	  

1 Verklaring	  gi*

Wat	  is	  de	  loop4jd	  van	  de	  gi*?	   	   5	  jaar	   	   	   jaar	  (minimaal	  5	  jaar)	   	   onbepaalde	  4jd	  !!
In	  welk	  jaar	  vindt	  de	  eerste	  	  
uitkering	  plaats?	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  

Mach4ging	  voor	  SEPA	  automa4sche	  incasso

	  

	     

Door	  ondertekening	  van	  dit	  formulier	  geef	  ik	  eveneens	  toestemming	  aan	  de	  genoemde	  instelling	  om	  doorlopend
incasso	  opdrachten	  te	  sturen	  naar	  mijn	  bank	  om	  het	  genoemde	  bedrag	  
	  ! jaarlijks	   	   per	  half	  jaar	  	   per	  kwartaal	  	   maandelijks	  van	  mijn	  rekening	  af	  te	  schrijven.

	  

Aan	  mijn	  bank	  geef	  ik	  toestemming	  om	  doorlopend	  een	  bedrag	  van	  mijn	  rekening	  af	  te	  schrijven	  overeenkoms4g	  de	  opdracht 
van	  de	  genoemde	  instelling.	  Het	  incassant-‐id	  van	  SVS wordt doorgegeven nadat de overeenkomst is vastgelegd.
	  	  

IBAN	  (rekeningnummer):	  !
Bij	   een	   incasso	   per	   maand,	   per	   kwartaal	   of	   per	   half	   jaar	   verleen	   ik	   toestemming	   om	   de	   verstreken	   betalingstermijnen	   eenmalig	   te	  
incasseren.	  Dona=es	  vóór	  het	  tekenen	  van	  de	  schenkingsovereenkomst	  tellen	  niet	  mee	  voor	  de	  schenkingsbijdrage	  van	  het	  eerste	  jaar.	  Als	  u	  
het	  niet	  eens	  bent	  met	  de	  afschrijving	  van	  de	  genoemde	  instellingen	  kunt	  u	  deze	  laten	  terugboeken.	  Neem	  hiervoor	  binnen	  8	  weken	  contact	  
op	  met	  uw	  bank.	  Vraag	  uw	  bank	  naar	  de	  voorwaarden.	  	  !

	   	   Ik	  maak	  het	  bedrag	  zelf	  over naar NL64RABO0151032947.

2a	  !
2b
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De	  ondergetekende	  	  
verklaart	  een	  gi*	  te	  doen	  aan	  
Hierna	  te	  noemen	  instelling	  	  !
RSIN/Fiscaalnummer	  !
De	  gi*	  bestaat	  uit	  vaste	  en	  gelijkma4ge	  periodieke	  uitkeringen	  van	  (bedrag	  in	  cijfers)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  (minimaal	  €50)	  
	  	  
(bedrag	  in	  leUers)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  euro	  !
Per	  jaar,	  die	  gedurende	  minstens	  vijf	  jaar	  worden	  uitgekeerd	  en	  uiterlijk	  eindigen	  bij:	  
	   	   het	  overlijden	  van	  de	  schenker	  
	   	   het	  overlijden	  van	  de	   	  	  eerst	  stervende	  of	   langstlevende	  van	  de	  schenker	  of	  diens	  partner.	  
Verder	  eindigt	  de	  verplich4ng	  op	  verzoek	  van	  de	  schenker	  bij:	  
	   -‐	  
	   -‐	  
	   	  

Arbeidsongeschiktheid	  of	  onvrijwillig	  werkloos	  raken	  van	  de	  schenker;	  
Faillissement	  van	  de	  instelling	  of	  geen	  ANBI	  meer	  zijn	  door	  SVS.
Ik	  wens	  deze	  overeenkomst	  vast	  te	  leggen	  in	  een	  notariële	  akte	  van	  periodieke	  schenking	  (minimaal	  €100,-‐)	  

SVS neemt	   de	   kosten	   voor	   haar	   rekening	   bij	   een	   minimaal	   bedrag	   van	   	   €50,-‐	   per jaar. Bij een bedrag van €1.000,- per jaar
wordt er automatisch een notariële akte opgemaakt. 
LET OP! Kopie legitimatiebewij(s)(zen) bijsluiten in het geval van een notariële akte..	  
Ik	  verklaar	  hierbij	  last	  en	  volmacht	  te	  geven	  aan	  een	  der	  medewerkers	  van	  Schenkservice,	  geves=gd	  te	  1216	  CG	  Hilversum,	  Vreelandseweg	  
7	   of	   een	   der	   medewerkers	   van	   de	   door	   Schenkservice	   aan	   te	   wijzen	   notariskantoren	   zowel	   aan	   hen	   tezamen	   als	   aan	   ieder	   van	   hen	  
afzonderlijk	  om	  namens	  mij	  te	  verschijnen	  en	  de	  akte	  van	  schenking	  in	  de	  vorm	  van	  een	  periodieke	  giN	  (6.34/6.38	  Wet	  Inkomstenbelas=ng	  
2001)	  te	  tekenen	  en	  al	  datgene	  te	  doen	  wat	  ter	  zake	  de	  schenking	  voorgeschreven,	  nuVg	  of	  nodig	  mocht	  blijken.	  Ik	  verklaar:	  door	  middel	  
van	  ondertekening	   in	  te	  stemmen	  en	  geen	  prijs	   te	  stellen	  op	  een	  nadere	  toelich=ng	  van	  de	   inhoud	  van	  de	  schenkingsovereenkomst	  door	  
Schenkservice	  of	  indien	  van	  toepassing	  de	  notaris.	  
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Loop4jd	  van	  de	  gi*

Stichting Vrienden van het Schildpaddencentrum (SVS)
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4 Gegevens	  schenker

7

Plaats	  en	  datum	  

Handtekening	  schenker	   	  	  	  	  	  Handtekening	  partner	  (verleent	  toestemming)	  

5

Naam / Voorletters

Voornamen	  (voluit)	  

BSN/sofinummer	  

Geboortedatum	  en	  plaats	  

Straat	  en	  huisnummer	  

Postcode	  en	  woonplaats!
Telefoonnummer	  

E-‐mail	  

Burgerlijke	  staat	   	   Ik	  ben	  gehuwd	  met	   Ik	  ben	  geregistreerd	  partner	  van	   Niet	  van	  toepassing	  

Naam	  

Voornamen	  (voluit)	  

BSN/sofinummer	  

Geboortedatum	  en	  plaats	  

Gegevens	  partner	  schenker	  (indien	  van	  toepassing)

Ondertekening	  schenker(s)

U	  wordt	  verzocht	  bij een notariële akte aanvraag een	  kopie	  van	  uw	  geldige	  legi4ma4ebewijs	  en,	  
indien	   van	  toepassing,	  dat	  van	  uw	  partner	  ter	  legi4ma4e bij	   te	  sluiten. Dit formulier stuurt u naar 

Schenkservice, Antwoordnummer 6062,3700 VB ZEIST (postzegel niet nodig) .

Indien u van plan bent om aan meerdere goede doelen te geven, dan kunt u deze eenvoudig aan de overeenkomst 
toevoegen. Hierdoor worden deze giften ook volledig aftrekbaar. Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI’s en het jaarlijkse 
bedrag van schenking minimaal € 50 per goed doel per jaar bedraagt.

6 Maximaal voordeel voor al uw giften!

 Plaats   Bedrag   PeriodeNaam ANBI instelling 
(onderstaande instellingen toevoegen aan de schenkingsakte) (min. €50)    (min. 5 jaar)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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