Overeenkomst periodieke gift in geld
Exemplaar voor de schenker

1. Verklaring gift
De ondergetekende → ...............................................................................................................
verklaart een gift te doen aan de Stichting De Ploeg.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van
→ € .......................... (bedrag in cijfers, minimaal € 50)
→ ............................................................ Euro (bedrag in letters, minimaal vijftig euro)
per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
het verstrijken de gekozen termijn, namelijk vijf jaar of langer, → alsmede bij
overlijden van de schenker / → overlijden van een ander dan de schenker (doorhalen
wat niet van toepassing is). Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de
schenker? Vul dan de naam in van die persoon.
Naam → .........................................................................................................................
De gift heeft een looptijd van → 5 jaar jaar / ..... jaar (minimaal 5 jaar) / → onbepaalde
tijd (doorhalen wat niet van toepassing is)
De eerste uitkering vindt plaats in het jaar → 2.........

2. Gegevens schenker
Naam → .........................................................................................................................
Voornamen (voluit) → ....................................................................................................
Geboortedatum → ... – .... – ....

Geboorteplaats → .....................................

BSN/sofinummer → ....................................
Adres Straat → ..............................................................................
Postcode → ................... ...........

Huisnummer → ......

Woonplaats → ......................................................

Land (indien niet Nederland) → .....................................................................................
Telefoonnummer → 0.............................................
E-mailadres → .................................................

3. Ondertekening schenker
5 Ondertekening schenker
Plaats → ................................................... Datum → ... – .... – ....
Handtekening schenker →

4. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing)
Naam → ........................................................................................................................
Voornamen (voluit) → ....................................................................................................
BSN/sofinummer → ................................... Geboortedatum → ... – .... – ....
Geboorteplaats →........................................ Land → ....................................................
Ondertekening partner schenker
Plaats → ..................................................... Datum → ... – .... – ....
Handtekening partner schenker →

5. Gegevens instelling of vereniging
Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke
gift doet.
5a Naam instelling of vereniging: Stichting De Ploeg
5b Transactienummer →
5c RSIN/fiscaal nummer: 806140690

6. Ondertekening namens Stichting De Ploeg
Prof.Dr. P. Jordens, voorzitter bestuur Stichting De Ploeg
Nijmegen, Datum → ... – .... – ....
Handtekening namens Stichting De Ploeg →
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Beide formulieren volledig ingevuld en ondertekend opsturen aan:
Stichting De Ploeg
Neerwoldeiland 25
9766 VC Eelderwolde
Verdere informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

