
 
 

           Overeenkomst 
Periodieke schenking 
Exemplaar voor de schenker 
 

1 Verklaring gift 

 

De ondergetekende     _________________________________________________________              

verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland 

RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 

 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €________ 

(bedrag in letters) ___________________________________________________euro 

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: 

(aankruisen wat van toepassing is)       

□  Het overlijden van de schenker    

□  Vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden   

□  Het overlijden van een ander dan de schenker. Vul de naam in van die persoon:      

    ________________________________________________________________ 

 

2 Looptijd van de gift 

 

2a Wat is de looptijd van de gift:        □ ___ jaar (minimaal 5 jaar)  □ onbepaalde tijd. 

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?  ____________ 

 

3 Machtiging voor SEPA automatische incasso  

 

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de genoemde instelling om doorlopend incasso 
opdrachten te sturen naar mijn bank om het genoemde bedrag. 

□ jaarlijks         □ per half jaar        □ per kwartaal        □ maandelijks  

van mijn IBAN ____________________________________________ af te schrijven. 

 

□ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN: NL68 ABNA 0888 6568 82 t.n.v. Stichting ADRA 
Nederland o.v.v. Periodieke Schenking en transactienummer, uiterlijk op 31 december van elk jaar, 
gedurende de volledige looptijd van de periodieke 

 

 

 



 
 

 

Het bedrag is bestemd voor: (Aankruisen wat van toepassing is, slechts 1 keuze is mogelijk) 

□ ADRA Algemeen  

□ Noodhulp  

□ Onderwijs 

□ Gezondheidszorg  

□ Voedselzekerheid 

□ Zelfredzaamheid  

□ ADRA Eijkelenboom Kinderfonds 

 

4 Gegevens schenker 

 

Naam:                                     _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit):           _____________________________________________________ 

Burgerservicenummer:        _____________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats:  _____________________________________________________ 

Straat en huisnummer:        _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:    _____________________________________________________ 

Telefoonnummer:                _____________________________________________________ 

E-mail:                                    _____________________________________________________ 

 

Legitimatie:                            □ Paspoort    □  Identiteitskaart    □ Rijbewijs (aankruisen wat van toepassing is) 

                                                 (kopie bijvoegen) 

 

5 Gegevens partner (indien aanwezig) 

 

Naam:                                    _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit):            _____________________________________________________ 

Burgerservicenummer:       _____________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: _____________________________________________________ 

 

Legitimatie  □ Paspoort    □ Identiteitsbewijs    □ Rijbewijs (aankruisen wat van toepassing is) 

                               (kopie bijvoegen) 

 

 



 
 

 

6 Ondertekening schenker(s) 

 

Plaats  en datum:  ____________________________________________________________ 

 

 

______________________________            ______________________________ 

Handtekening schenker   Handtekening partner (verleent toestemming) 

 

 

7 Ondertekening namens Stichting ADRA Nederland  

 

Naam:    Dhr. G.J.M. Hendriks 

Functie:   directeur 

 

Plaats en datum:                ______________________________________________________ 

 

Transactienummer:          ______________________________________________________ 

 

Handtekening namens Stichting ADRA Nederland: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Toelichting  bij het invullen van de overeenkomst 

 

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting ADRA Nederland. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal 
voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke 
(onderhandse) overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt dat rechtstreeks met ADRA 
Nederland regelen zonder tussenkomst van een notaris*. 

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.  

Overeenkomst stap voor stap. 

- De schenker vult zijn/haar onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’  
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger 

en stuurt beide exemplaren naar Stichting ADRA Nederland, Stichting ADRA Nederland, 
Antwoordnummer 7081, 3700 TB Zeist. 

- Stichting ADRA Nederland vult vervolgens haar onderdelen in op beide formulieren en ondertekent 
beide exemplaren. 

- Stichting ADRA Nederland stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt 
haar eigen exemplaar. 

 

1 Verklaring gift 

In dit onderdeel vult u het volgende in: 

- Het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven  
(minimaal € 50,- per jaar, gedurende minimaal 5 jaar) 

- Onder welke voorwaarden de schenking vroegtijdig eindigt. 

 

6 Ondertekening schenker(s)  

Ingangsdatum aftrek giften bij schenkingsovereenkomst: 

Periodieke giften worden alleen in aanmerking genomen als zij berusten op een bij notariële of 
onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende 
vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.  

Giften die zijn gedaan voorafgaand aan de totstandkoming van de notariële of onderhandse akte van 
schenking worden geacht niet te berusten op de later tot stand gekomen notariële of onderhandse akte 
van schenking en kwalificeren om die reden niet als een periodieke gift. Met andere woorden: de giften 
tellen pas mee na de datum van ondertekening.  

 

Stichting ADRA Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften. 

 

* Wilt u de overeenkomst toch via een notaris laten vastleggen, dan kan dit. Let wel: Hierdoor maakt 
ADRA Nederland kosten die anders aan een project ten goede hadden kunnen komen.  

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/giften


 
 

 

           Overeenkomst 
Periodieke Schenking 
Exemplaar voor ADRA Nederland 

 

1 Verklaring gift 

 

De ondergetekende     _________________________________________________________              

verklaart een gift te doen aan Stichting ADRA Nederland 

RSIN/Fiscaalnummer: 800305589 

 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €________ 

(bedrag in letters) ___________________________________________________euro 

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: 

(aankruisen wat van toepassing is)       

□  Het overlijden van de schenker    

□  Vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden   

□ Het overlijden van een ander dan de schenker. Vul de naam in van die persoon:      

    ________________________________________________________________ 

 

2 Looptijd van de gift 

 

2a Wat is de looptijd van de gift:        □ ___ jaar (minimaal 5 jaar)  □ onbepaalde tijd. 

2b In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?  ____________ 

 

3 Machtiging voor SEPA automatische incasso  

 

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de genoemde instelling om doorlopend incasso 
opdrachten te sturen naar mijn bank om het genoemde bedrag. 

□ jaarlijks         □ per half jaar       □ per kwartaal    □ maandelijks  

van mijn IBAN ____________________________________________ af te schrijven. 

 

□ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN: NL68 ABNA 0888 6568 82 t.n.v. Stichting ADRA 
Nederland o.v.v. Periodieke Schenking en transactienummer, uiterlijk op 31 december van elk jaar, 
gedurende de volledige looptijd van de periodieke 

 



 
 

 

 

 

 

Het bedrag is bestemd voor: ( Aankruisen wat van toepassing is, slechts 1 keuze is mogelijk) 

□ ADRA Algemeen  

□ Noodhulp  

□ Onderwijs  

□ Gezondheidszorg  

□ Voedselzekerheid 

□ Zelfredzaamheid 

□ ADRA Eijkelenboom Kinderfonds  

 

4 Gegevens schenker(s) 

 

Naam:                                     _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit).:           _____________________________________________________ 

Burgerservicenummer:        _____________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats:  _____________________________________________________ 

Straat en huisnummer:        _____________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:    _____________________________________________________ 

Telefoonnummer:                _____________________________________________________ 

E-mail:                                    _____________________________________________________ 

 

Legitimatie:                            □ Paspoort    □  Identiteitskaart    □ Rijbewijs (aankruisen wat van toepassing is) 

                                                  (kopie bijvoegen) 

 

 

5 Gegevens partner (indien aanwezig) 

 

Naam:                                    _____________________________________________________ 

Voornamen (voluit):            _____________________________________________________ 

Burgerservicenummer:       _____________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: _____________________________________________________ 

 



 
 

Legitimatie  □ Paspoort    □ Identiteitsbewijs    □ Rijbewijs (aankruisen wat van toepassing is) 

                               (kopie bijvoegen) 

 

6 Ondertekening schenker(s) 

 

Plaats  en datum:  ____________________________________________________________ 

 

 

______________________________            ______________________________ 

Handtekening schenker   Handtekening partner (verleent toestemming) 

 

7 Ondertekening namens Stichting ADRA Nederland  

 

Naam:    Dhr. G.J.M. Hendriks 

Functie:   directeur 

 

Plaats en datum:                 ______________________________________________________ 

 

Transactienummer:           ______________________________________________________ 

 

 

Handtekening namens Stichting ADRA Nederland: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Toelichting bij het invullen van de overeenkomst 

 

U wilt een periodieke gift doen aan Stichting ADRA Nederland. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal 
voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke 
overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt dat rechtstreeks met ADRA Nederland 
regelen zonder tussenkomst van een notaris*. 

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. 

Overeenkomst stap voor stap 

- De schenker vult zijn/haar onderdelen in op de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’  
- De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvangen 

en stuurt beide exemplaren naar Stichting ADRA Nederland, Antwoordnummer 7081, 3700 TB Zeist. 
- Stichting ADRA Nederland vult vervolgens haar onderdelen in op beide formulieren en ondertekent 

beide exemplaren. 
- Stichting ADRA Nederland stuurt het exemplaar voor de schenker terug naar de schenker en houdt 

haar eigen exemplaar. 

 

1 Verklaring gift 

In dit onderdeel vult u het volgende in: 

- Het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven  
(minimaal € 50,- euro per jaar, gedurende minimaal vijf jaar) 

- Onder welke voorwaarden de schenking vroegtijdig eindigt. 

 

6 Ondertekening schenker(s)  

Ingangsdatum aftrek giften bij schenkingsovereenkomst: 

Periodieke giften worden alleen in aanmerking genomen als zij berusten op een bij notariële of 
onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende 
vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.  

Giften die zijn gedaan voorafgaand aan de totstandkoming van de notariële of onderhandse akte van 
schenking worden geacht niet te berusten op de later tot stand gekomen notariële of onderhandse akte 
van schenking en kwalificeren om die reden niet als een periodieke gift. Met andere woorden: de giften 
tellen pas mee na de datum van ondertekening.  

Stichting ADRA Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/giften. 

      * Wilt u de overeenkomst toch via een notaris laten vastleggen, dan kan dit. Let wel: Hierdoor maakt ADRA 
         Nederland kosten die anders aan een project ten goede komen.  

 

                   

http://www.belastingdienst.nl/giften

