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Door het invullen en ondertekenen van onderstaande overeenkomst: 

1. kunt u uw jaarlijkse gift aan de Stichting Zwanenhofviering volledig aftrekken van 

inkomstenbelasting. Zie hiervoor op de website www.belastingdienst.nl/giften; 

2. geeft u aan het opgegeven termijnbedrag in de opgegeven termijnen over te maken naar de 

Stichting Zwanenhofviering. 

 

Mijn gegevens (schenker) 

Achternaam _______________________________ O De heer  O Mevrouw 

Voornamen _______________________________ voluit 

Adres _______________________________  

Postcode _______________________________  

Woonplaats _______________________________  

Geboortedatum _______________________________  

Geboorteplaats _______________________________  

Telefoon (niet verplicht) _______________________________  

E-mail (niet verplicht) _______________________________  

Legitimatie O Paspoort  O Identiteitskaart 

Nummer: _______________________ 

   

 

Gegevens van mijn partner 

Burgerlijke staat O Gehuwd   

O Geregistreerd partner   

O Niet van toepassing 

Achternaam _______________________________ O De heer  O Mevrouw 

Voornamen _______________________________ voluit 

Geboortedatum _______________________________  

Geboorteplaats _______________________________  

Legitimatie O Paspoort  O Identiteitskaart 

Nummer: _______________________  
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Schenking 

Ik schenk per jaar O € 120   

O € 180   

O € 240   

O anders, namelijk €________ (wettelijk minimum is € 50/jaar) 

Bedrag in letters €_______________________________ Euro per jaar 

Met ingang van _______________________________ jaartal 

Voor periode van  O 5 jaar (minimum)   

O 10 jaar   

O Onbepaalde tijd (ná vijf jaar opzegbaar) 

   

 

 

Gegevens ontvangende stichting (in te vullen door ontvanger van de schenking) 

Naam Stichting Zwanenhofviering  

RSIN nummer 852228533  

Transactienummer _______________________________  

   

 

Betalingsgegevens 

Met ingang van _______________________________ dag - maand - jaar 

Aantal termijnen O Maandelijks  O Kwartaal  O Jaarlijks  

Termijnbedrag €________  

Betalingswijze schenker maakt zelf periodiek over  

IBAN rekening schenker _______________________________  

IBAN rekening stichting NL94 TRIO 0254 854400  

ten name van Stg. Zwanenhofviering te Hengelo  
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Bepalingen 

1 - De periodieke gift eindigt bij het overlijden van langstlevende schenker. 

- Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde 

termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd. 

2 De periodieke gift kan niet worden herroepen, afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van 

zekerheid dienen. 

3 De eventueel verschuldigde schenkbelasting en kosten van deze akte komen ten laste van de 

instelling. 

4 De periodieke gift kan beëindigd worden, zonder verrekening of terugbetaling van de reeds 

vervallen termijnen, in de navolgende situaties. 

- na faillissement van de instelling (artikel 2:19 lid 1c Burgerlijk Wetboek); 

- bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking beschikking algemeen nut 

beogende instelling door de Belastingdienst; 

- na arbeidsongeschiktheid of werkloos raken van een van de schenkers. 

Schenkers mogen niet of nauwelijks invloed hebben gehad op het ontstaan van bovengenoemde 

situatie. Beëindiging van de schenking anders dan door overlijden geschiedt door een schriftelijke 

verklaring gericht aan de instelling. De verklaring omvat één van de bovengenoemde 

beëindigingsgronden. 

 

 

  



Overeenkomst periodieke gift in geld 

 

Stichting ZwanenhofViering; KvK 56635494; bankrekening: NL94 TRIO 0254 854400 4 
Versie maart 2014 

 

Ondertekening schenker(s) 

Getekend te _______________________________ 

Datum _______________________________ 

Handtekening schenker  

 

 

_______________________________ 

Handtekening partner  

 

 

_______________________________ 

 

Ondertekening stichting 

Getekend te _______________________________ 

Datum _______________________________ 

Naam en functie _______________________________ 

Handtekening   

 

 

_______________________________ 

 

 

Stappenplan 

1. U drukt overeenkomst af, leest het door, en vult het in met pen; 

2. U ondertekent het formulier en stuurt het op naar Stg. Zwanenhofviering, p.a. Beursstraat 

10-6, 7551 HV Hengelo. 

3. U voegt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij, zowel van schenker als eventuele 

partner; 

4. De penningmeester vult het transactienummer in; 

5. De penningmeester stuurt kopie van deze overeenkomst aan het opgegeven adres retour; 

6. U zorgt zelf voor een periodieke overmaking van het termijnbedrag op IBAN rekening 

NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stg. Zwanenhofviering, met vermelding van het 

transactienummer. 

 


