Schenkingsovereenkomst Periodieke gift

Vul dit formulier in om uw gift als Periodieke gift te kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.
1.

Verklaring gift

De ondergetekende
(naam schenker)

verklaart een gift te doen aan Stichting Amsterdams Universiteitsfonds, gevestigd te
Amsterdam met RSIN/fiscaalnummer 8072.09.259. De gift bestaat uit een vast bedrag
per jaar, te weten
(bedrag in cijfers)

€
euro

(bedrag in letters)

en komt ten goede aan
(doel schenking)

2. Looptijd periodieke schenking
De looptijd is

De eerste schenking
wordt gedaan in

(jaartal mag niet in verleden liggen)

jaar
3.

Wijze van betalen

Indien u kiest voor een machtiging geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan het Amsterdams
Universiteitsfonds om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van
het Amsterdams Universiteitsfonds. 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.

Gegevens incasso
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:
Land incassant:
IBAN incassant:
Incassant ID:
Transactienummer:
Reden betaling:

Amsterdams Universiteitsfonds
Postbus 94325
1090 GH
Amsterdam
Nederland
NL24ABNA0453215653
NL49ZZZ333036350000
Ontvangt u bij de ontvangstbevestiging
Donatie aan Amsterdams Universiteitsfonds

4.

Gegevens schenker

Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode / Woonplaats

Land

E-mail

Tel.nr.

Geboortedatum

IBAN*

Geboorteplaats

BIC**

(Rekeningnummer in 18 karakters)

(Bank Identificatie Code, bij buitenlandse rekening)

BSN/Sofinummer
Legitimatiebewijs
Burgerlijke staat
5.

Gegevens partner (invullen indien burgerlijke staat gehuwd of geregistreerd partnerschap is)

Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN/Sofinr
Legitimatiebewijs
6.

Ondertekening schenker

Plaats en datum

………………………………

Handtekening

………………………………

(schenker)

7.

Handtekening
(partner)

………………………………

Ondertekening namens Stichting Amsterdams Universiteitsfonds

Plaats en datum

Amsterdam, ………………………………

Naam

Carolyn Wever

Functie

directeur Amsterdams Universiteitsfonds

Handtekening

…………………………………………….

Graag in tweevoud opmaken, ondertekenen en samen met de kopie van uw legitimatiebewijs (en indien nodig die
van uw partner) verzenden naar: Amsterdams Universiteitsfonds, Antwoordnummer 3521, Code 1217, 1000 RA

Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

Toelichting ‘Schenkingsovereenkomst Periodieke gift Jaarfonds’
Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel met ANBI-status die schriftelijk is
vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst kunt u uw gift voor de looptijd
van de periodieke schenking (minimaal vijf jaar) aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Indien het Amsterdams Universiteitsfonds zijn ANBI-status verliest, komt uw periodieke schenking
automatisch te vervallen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
De periodieke schenking wordt bij overlijden automatisch stopgezet.
In deze toelichting leest u wat u, ‘de schenker’, en wij, 'de ontvanger' moeten doen, zodat u de
betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting.
- De schenker vult zijn/haar onderdelen op de schenkingsovereenkomst in tweevoud in.
- De schenker ondertekent beide exemplaren en stuurt deze naar Amsterdams Universiteitsfonds,
Antwoordnummer 3521, Code 1217, 1000 RA Amsterdam.
- De ontvanger vult vervolgens de eigen onderdelen in op het formulier en ondertekent beide exemplaren.
- De ontvanger stuurt een exemplaar terug naar de schenker en houdt een eigen exemplaar.
1. Verklaring gift

In dit onderdeel vult u uw naam in en het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit
geschreven.
Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u
verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. Het maakt niet uit of u dat jaarlijkse bedrag
betaalt in meerdere termijnen, of dat u het in één keer betaalt.
Looptijd periodieke schenking
Hier vult u het aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen om
deze gift als periodieke gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Doet u langer dan
vijf jaar een gift? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in. Spreekt u af dat u een gift doet, totdat u
zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.
Jaar eerste uitkering
Hier vult u het jaar 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 de overeenkomst aangaat, maar kan niet een eerder jaar zijn.

2.

3. Wijze

van betalen
Hier kiest u of uw jaarlijkse gift zelf overmaakt op NL24ABNA0453215653 of het Amsterdams
Universiteitsfonds toestemming geeft een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank.
Het Transactienummer is het unieke nummer waaronder wij uw gift opnemen in onze administratie, u
ontvangt deze bij de ontvangstbevestiging.
4. Gegevens

schenker
Hier vult u uw gegevens in.
5. Gegevens partner

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook invullen, 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;
- met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.
Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de
scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.
6. Ondertekening

schenker
Hier vult u de plaats en datum in en zet u uw handtekening. Indien u 5 heeft ingevuld dient uw partner
hier te tekenen.
7. Ondertekening namens Amsterdams Universiteitsfonds

Hier vult degene die bevoegd is om namens het Amsterdams Universiteitsfonds de overeenkomst te
ondertekenen, zijn gegevens in.

