
  

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD

1 VERKLARING GIFT

1a De ondergetekende (naam schenker):

verklaart een gift te doen aan Stichting Ontmoeting,

Onderdoor 56, 3995 DX  HOUTEN

1b De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke gift van 

(bedrag in cijfers): € ___________________ , _____

(bedrag in letters)                                                                                                          

                                                                                                               euro

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar wordt geschonken

en uiterlijk eindigt bij:

  het overlijden van de schenker

   vervallen ANBI status, verliezen baan  

of arbeidsongeschikt worden

  het overlijden van een ander dan de schenker

1c Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker 

of echtgeno(o)t(e)/partner? Vul dan de naam in van die persoon:

2 LOOPTIJD VAN DE GIFT

2a Wat is de looptijd van de gift?

  5 jaar                             jaar (minimaal 5 jaar)

  onbepaalde tijd (automatisch doorlopen na 5 jaar en  

 vervolgens op elk moment opzegbaar)

2b In welk jaar vindt de eerste betaling plaats:

3 GEGEVENS SCHENKER

Naam: 

Voornamen (voluit): 

BSN/sofinummer: 

Geboortedatum:     

Geboorteplaats: 

Straat: 

Huisnummer : 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

4 GEGEVENS ONTMOETING

4a Naam instelling: Stichting Ontmoeting,

Onderdoor 56, 3995 DX  HOUTEN

4b Transactienummer: (in te vullen door Ontmoeting)

4c RSIN/fiscaal nummer: 814200308

4d IBAN Ontmoeting: NL 35 RABO 0387669140

5 BETALING.

Ik wens de gift als volgt aan Ontmoeting over te maken:

Automatische incasso         ja         nee

Bij automatische incasso graag onderstaande gegevens

invullen:

Machtiging: Het bedrag mag worden afgeschreven van mijn

rekening IBAN nummer: 

in de volgende termijnen per:

  maand      kwartaal      halfjaar       jaar

anders, namelijk:

6 ONDERTEKENING SCHENKER *

Plaats:

Datum: 

Handtekening schenker:

*indien van toepassing, tevens voor machtiging

7 GEGEVENS EN ONDERTEKENING ECHTGENO(O)T(E)/PARTNER 

SCHENKER (INDIEN AANWEZIG)

Naam: 

Voornamen (voluit): 

BSN/sofinummer: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Land: 

Datum: 

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner schenker:

8 ONDERTEKENING NAMENS ONTMOETING

Naam: 

Functie: Afdeling Fondsenwerving

Plaats: Houten

Datum:

Handtekening namens Ontmoeting

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar  
Ontmoeting, t.a.v. Afdeling Fondsenwerving, Antwoordnummer 7065,  
3990 TB  HOUTEN (een postzegel is niet nodig).



TOELICHTING PERIODIEKE GIFT IN GELD

ALGEMEEN
U kunt het formulier digitaal invullen of printen en met 
blauwe pen invullen.

Bij digitale invulling kunt u door in de velden van het formulier 
te klikken uw keuze maken of uw gegeven of tekst invoeren.
Wanneer alles is ingevuld print en ondertekent u het formulier. 
Indien u gehuwd bent of geregistreerd partner bent, dient uw  
echtgeno(o)t(e)/partner het formulier eveneens te ondertekenen 
(punt 7).

Het is van belang dat het orgineel getekende exemplaar aan  
Ontmoeting wordt verzonden. Na ondertekening krijgt u het door 
Ontmoeting ingevulde en ondertekende formulier retour. U dient 
dat formulier goed te bewaren. Als de belastingdienst daarom 
vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen.

1 VERKLARING GIFT
• Vul uw voorletter(s) en (eigen) achternaam in.
•  Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt

u dit in termijnen).
•  De overeenkomst eindigt bij uw overlijden. Als u gehuwd bent

kunt u er voor kiezen dat de overeenkomst eindigt bij het overlij-
den van de langstlevende van u beiden. Wilt u een andere rege-
ling, neem dan eerst contact op met uw notaris.

2 LOOPTIJD PERIODIEKE GIFT
•  Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de gift minimaal 

5 jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest voor onbepaalde
tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke gift te beëindi-
gen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaar-
heid van de verstreken 5 jaar.

•  In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te
geschieden.

3 GEGEVENS SCHENKER
Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in.
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.
De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.

4 GEGEVENS STICHTING ONTMOETING
•  Stichting Ontmoeting is door de Belastingdienst aangewezen

als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt dus volledig
profiteren van fiscale afrekbaarheid van uw periodieke giften aan
Ontmoeting.

•  Het transactienummer wordt door Ontmoeting toegekend en is
het unieke nummer waaronder Ontmoeting deze overeenkomst in
haar administratie aanhoudt.

•  Het fiscale nummer van Ontmoeting, zoals geregistreerd bij de
Belastingdienst.

•  Het IBAN (rekening)nummer van Ontmoeting waarop u de gift
jaarlijks kunt overmaken.

5 BETALING
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan Ont-
moeting tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen 
en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. U kunt 
ook zelf voor overmaking zorg dragen. Let u er in dat geval goed op 
dat u de juiste IBAN gebruikt en telkens het unieke transactienum-
mer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 4. Het overeengekomen 
jaarlijkse bedrag van uw periodieke gift dient telkens vóór het einde 
van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de 
datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke gift zijn 
gedaan, worden niet meegerekend.

6 HANDTEKENING SCHENKER
Nadat het formulier volledig is ingevuld, dient u het formulier te 
printen en het exemplaar te ondertekenen. Gaarne met blauwe  
pen uw handtekening zetten

7 GEGEVENS VAN DE ECHTGENO(O)T(E)/GEREGISTREERD  
PARTNER VAN DE SCHENKER
Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, 
dient uw echtgeno(o)t(e)/partner opgrond van artikel 88 Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek, toestemming te geven voor de gift en deze 
overeenkomst ook te ondertekenen. Vul de eigen achternaam en 
alle voornamen van uw echtgeno(o)t(e)/partner (voluit) in.

8 HANDTEKENING (NAMENS) ONTMOETING
Dit gedeelte wordt door Ontmoeting ingevuld en ondertekend.

Stuurt u de overeenkomst per post?
Graag opmaken/printen en ondertekenen en toesturen naar:
Ontmoeting
t.a.v. afdeling Fondsenwerving
Antwoordnummer 7065
3990 TB  HOUTEN

Stuurt u het per mail?
Graag opmaken/printen ondertekenen en scannen 
naar PDF en mailen naar:
info@ontmoeting.org

Voor vragen:
030-6354090 of mail: 
info@ontmoeting.org
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