
                                                                    

 

                                                                   
           

Overeenkomst  Periodieke  Schenking     
 

  

 

1.  Verklaring gift 
  

Naam van de schenker  
  

Vast bedrag per jaar in euro’s  
  

Vast bedrag per jaar in letters                                      
  

Looptijd schenking  onbepaalde tijd      (na vijf jaar kunt u deze op elk moment beëindigen) 
 
Ingangsjaar schenking 

                                             
(2022, tenzij anders aangegeven) 

  

De verplichting tot uitkering vervalt:  bij het overlijden van de schenker                                             
  

 wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest 

  
2. Gegevens Stichting Vluchteling                           

  

Naam begunstigde Stichting Vluchteling 
  

RSIN/fiscaal nummer 004887384 
  

Transactienummer*  
  

 Het transactienummer is uniek voor deze overeenkomst en wordt ingevuld door Stichting Vluchteling. Het 
transactienummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte. 

 

3. Gegevens schenker  
  

Achternaam  
  

Voornamen (voluit)                                                                                                                            M  /  V 
  

BSN-nummer  
  

Geboortedatum- en plaats  
  

Straat en huisnummer  
  

Postcode en woonplaats  
  

Land  
  

Telefoonnummer en mobiel  
  

Emailadres  
  

 □ ja, houd mij per email op de hoogte van nieuws, tips en acties 
 

4. Gegevens partner                       (alleen invullen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap) 
  

Achternaam  
  

Voornamen (voluit)  
  

BSN-nummer  
  

Geboortedatum- en plaats  
 



                                                                    

5. Voorkeur communicatie 

E-Nieuws, actiemails □ ja, houd mij per email op de hoogte van nieuws, tips en acties 
Jaarverslag □ ja, per post           □ ja, per e-mail           □ nee, liever niet 

Retour overeenkomst □ ja, per post           □ ja, digitaal, per e-mail            
  

6. Gegevens over de wijze van betaling 
 
 

 

□ Doorlopende SEPA–machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij: 

 
  

Naam begunstigde Stichting Vluchteling 
  

Om een vast bedrag per jaar in euro* €                                                                      
  

                                               (in letters)  
  

                                                * LET OP:    Betalingen die zijn gedaan vóór het passeren van de overeenkomst vallen niet onder de (fiscale) 

voordelen van deze periodieke schenking. Neem bij twijfel contact met ons op. Wij adviseren u graag. 
  

Met ingang van                                              
 
Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt uw oude mandaat stopgezet. 

 

 
 
 
 

  Af te schrijven van mijn 
  rekeningnummer (IBAN) 

 

 

  In gelijke termijnen van □  maand      □  kwartaal      □  half jaar      □  jaarlijks                                    

  
  Incassant ID Stichting Vluchteling NL46ZZZ411494860000 
 

□ Zelf overmaken:  

     Ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op IBAN NL48 INGB 0000 0009 99      
     Wilt u aub het transactienummer van deze overeenkomst  (zie punt 2) vermelden bij uw overboeking? 

 
 

 

7. Ondertekening overeenkomst Periodieke Schenking 

 
                                                                                                                     
 
 
U kunt deze overeenkomst in enkelvoud invullen en ondertekend versturen aan:  
Stichting Vluchteling, Antwoordnummer 18003, 2501 VJ Den Haag      (postzegel niet nodig) 
Per post ontvangt u de overeenkomst, ook door ons ondertekend en v.z.v. transactienummer, retour.  

 
Het is van belang dat u deze goed bewaart. Als de belastingdienst hierom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen. 
 

 



                                                                    

 
 
 
1  Verklaring gift  
 

Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in.  
Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).  
 

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

Na vijf jaar zal de periodieke schenking jaarlijks stilzwijgend verlengd worden. U kunt (na min. 5 jaar) op elk moment 
beëindigen. 
 
2  Gegevens Stichting Vluchteling  
 

Deze gegevens worden ingevuld door een gemachtigde van Stichting Vluchteling. De naam van de instelling, dient de 
statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.  
 

Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die de begunstigde 
instelling aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst.  
 

Het fiscale nummer van Stichting Vluchteling zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.  
 
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.  
 

Het BSN-nummer moet op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting  worden opgenomen in de 
overeenkomst periodieke schenking. Dit is niet in strijd met de AVG omdat de grondslag hiervoor de wettelijke 
regeling betreft. 
 
4  Gegevens partner  
 

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of 
geregistreerd partner van de schenker. Vul de eigen achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.  
 
6 Gegevens over wijze van betalen 
 

Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan Stichting Vluchteling tot het automatisch afschrijven van 
de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden.  
 

U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te willen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN 
gebruikt en telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 2.  
 

Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk 
kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke 
schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend.  
 
7  Ondertekening overeenkomst Periodieke schenking  
 

Dit gedeelte wordt deels verzorgd door Stichting Vluchteling. Degene die hier zal tekenen dient hiervoor 
bevoegd/gemachtigd te zijn namens Stichting Vluchteling.  
 

Gaarne uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner 
deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen.  
 

 

 

           Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking 


