Schenkingsovereenkomst

EXEMPLAAR VOOR DE SCHENKER

Ja, ik steun Stichting Vriendenconcerten met een periodieke schenking

Mijn gegevens (schenker)
Achternaam							

Dhr.

Voornamen 			

(voluit)

Straat

Nummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail						

Geboortedatum

Geboorteplaats

Legitimatie

Paspoort

Mevr.

BSN

(s.v.p. in blokletters)

Identiteitskaart

Nummer				

(kopie meesturen)

Gegevens van mijn partner (indien van toepassing)
Achternaam							

Dhr.

Voornamen 			

(voluit)

Geboortedatum
Legitimatie

Mevr.

BSN

Geboorteplaats
Paspoort

Identiteitskaart

Nummer				

(kopie meesturen)

Heeft u een echtgeno(o)t(e)of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen,
op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Verklaring schenking
Ik schenk jaarlijks

€ 250

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

Bedrag in letters
Met ingang van (jaartal)

anders, namelijk €
euro per jaar

Gedurende

5 jaar

10 jaar

jaar

onbepaalde tijd

Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Vriendenconcerten, gevestigd te Amsterdam.
U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen om deze
gift als periodieke gift te kunnen aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting. Na vijf jaar heeft u de
mogelijkheid de periodieke Schenking te beëindigen.
Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te

overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet
naar tijdsgelang. De geschonken periodieke uitkering
zal niet kunnen worden afgekocht, vervreemd of
tot voorwerp van zekerheid dienen. Evenmin zal de
geschonken periodieke uitkering in beslag kunnen

worden genomen. Verder eindigt de verplichting op
verzoek van de schenker bij arbeidsongeschiktheid
of onvrijwillig werkloos raken van de schenker,
faillissement van de instelling of geen ANBI meer zijn
door de instelling.

Betaling
Ondergetekende(n) zal/zullen de jaarlijkse gift aan Stichting Vriendenconcerten overmaken op rekeningnummer (IBAN)
NL45 ABNA 0537604693 ten name van Stichting Vriendenconcerten o.v.v. ‘periodieke gift’
In de frequentie van
maandelijks
per kwartaal
halfjaarlijks
jaarlijks

Ondertekening schenker
Getekend te		

Datum

Handtekening schenker		

Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

Gegevens instelling (ontvanger)
Naam Instelling

Stichting Vriendenconcerten

RSIN

853083320

Transactienummer

(in te vullen door de stichting)

Ondertekening door Stichting Vriendenconcerten
Namens de Stichting
Functie
Getekend te 		

Datum

Namens de Stichting

Retouradres/legitimatie
Graag beide exemplaren ondertekenen en terugsturen naar
Stichting Vriendenconcerten, Borneolaan 251, 1091 HZ
Amsterdam. Na completering retourneren wij uw exemplaar
(van de schenker) voor uw eigen administratie. Het is van
belang dat u het formulier goed bewaart, op verzoek van de
Belastingdienst

namelijk moet de overeenkomt getoond kunnen tonen.
Wij verzoeken u een duidelijk leesbare kopie van uw geldige
identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en, indien van
toepassing, dat van uw echtgenot(o)t(e)/geregistreerd partner ter
legitimatie bij te sluiten.

Culturele ANBI
Stichting Vriendenconcerten is geoormerkt als ANBI. Met
een periodieke schenking kunt u uw gift aan Stichting
Vriendenconcerten aftrekken vanaf de eerste euro, dus
zonder aftrekbeperkingen, en profiteert u dus van maximaal
belastingvoordeel. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u

36,5% tot 52% van uw donatie terug van de fiscus.
Vriendenconcerten is door de belastingdienst ook aangemerkt als
culturele ANBI. Dat betekent dat u bij uw aangifte uw schenking
kunt verhogen met een ‘multiplier’ van 25%. Per jaar is de
verhoging maximaal €1.250.

Vragen? Meer weten?
Voor al uw vragen over periodiek schenken en de fiscale voordelen
kunt u kijken op www.vriendenconcerten.nl of contact opnemen met

E-mail info@vriendenconcerten.nl

Schenkingsovereenkomst

EXEMPLAAR VOOR DE ONTVANGER

Ja, ik steun Stichting Vriendenconcerten met een periodieke schenking

Mijn gegevens (schenker)
Achternaam							

Dhr.

Voornamen 			

(voluit)

Straat

Nummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail						

Geboortedatum

Geboorteplaats

Legitimatie

Paspoort

Mevr.

BSN

(s.v.p. in blokletters)

Identiteitskaart

Nummer				

(kopie meesturen)

Gegevens van mijn partner (indien van toepassing)
Achternaam							

Dhr.

Voornamen 			

(voluit)

Geboortedatum
Legitimatie

Mevr.

BSN

Geboorteplaats
Paspoort

Identiteitskaart

Nummer				

(kopie meesturen)

Heeft u een echtgeno(o)t(e)of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst ook ondertekenen,
op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Verklaring schenking
Ik schenk jaarlijks

€ 250

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

Bedrag in letters
Met ingang van (jaartal)

anders, namelijk €
euro per jaar

Gedurende

5 jaar

10 jaar

jaar

onbepaalde tijd

Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Vriendenconcerten, gevestigd te Amsterdam.
U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen om deze
gift als periodieke gift te kunnen aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting. Na vijf jaar heeft u de
mogelijkheid de periodieke Schenking te beëindigen.
Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te

overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet
naar tijdsgelang. De geschonken periodieke uitkering
zal niet kunnen worden afgekocht, vervreemd of
tot voorwerp van zekerheid dienen. Evenmin zal de
geschonken periodieke uitkering in beslag kunnen

worden genomen. Verder eindigt de verplichting op
verzoek van de schenker bij arbeidsongeschiktheid
of onvrijwillig werkloos raken van de schenker,
faillissement van de instelling of geen ANBI meer zijn
door de instelling.

Betaling
Ondergetekende(n) zal/zullen de jaarlijkse gift aan Stichting Vriendenconcerten overmaken op rekeningnummer (IBAN)
NL45 ABNA 0537604693 ten name van Stichting Vriendenconcerten o.v.v. ‘periodieke gift’
In de frequentie van
maandelijks
per kwartaal
halfjaarlijks
jaarlijks

Ondertekening schenker
Getekend te		

Datum

Handtekening schenker		

Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner

Gegevens instelling (ontvanger)
Naam Instelling

Stichting Vriendenconcerten

RSIN

853083320

Transactienummer

(in te vullen door de stichting)

Ondertekening door Stichting Vriendenconcerten
Namens de Stichting
Functie
Getekend te 		

Datum

Namens de Stichting

Retouradres/legitimatie
Graag beide exemplaren ondertekenen en terugsturen naar
Stichting Vriendenconcerten, Borneolaan 251, 1091 HZ
Amsterdam. Na completering retourneren wij uw exemplaar (van
de schenker) voor uw eigen administratie. Het is van belang dat
u het formulier goed bewaart, op verzoek van de Belastingdienst

namelijk moet de overeenkomt getoond kunnen tonen.
Wij verzoeken u een duidelijk leesbare kopie van uw geldige
identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en, indien van
toepassing, dat van uw echtgenot(o)t(e)/geregistreerd partner ter
legitimatie bij te sluiten.

Culturele ANBI
Stichting Vriendenconcerten is geoormerkt als ANBI. Met
een periodieke schenking kunt u uw gift aan Stichting
Vriendenconcerten aftrekken vanaf de eerste euro, dus
zonder aftrekbeperkingen, en profiteert u dus van maximaal
belastingvoordeel. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u

36,5% tot 52% van uw donatie terug van de fiscus.
Vriendenconcerten is door de belastingdienst ook aangemerkt als
culturele ANBI. Dat betekent dat u bij uw aangifte uw schenking
kunt verhogen met een ‘multiplier’ van 25%. Per jaar is de
verhoging maximaal €1.250.

Vragen? Meer weten?
Voor al uw vragen over periodiek schenken en de fiscale voordelen
kunt u kijken op www.vriendenconcerten.nl of contact opnemen met

E-mail info@vriendenconcerten.nl

