Iona Stichting Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam

Overeenkomst Periodieke Schenking
Uw periodieke schenking is volledig aftrekbaar van
uw belastbare som zonder minimum drempel en
zonder maximum voor het aftrekbaar bedrag.
1 Verklaring van de schenker
(Naam schenker) ……………………………………………………………….
Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Iona Stichting te Amsterdam
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
per maand / halfjaar / jaar (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) van € ………………………,
(Bedrag in letters) ……………………………………………………………………… euro
per maand / halfjaar / jaar (s.v.p. nogmaals doorhalen wat niet van toepassing is)
en geeft de eigen bank opdracht tot periodieke overschrijving van genoemd bedrag naar de rekening
van de Iona Stichting te Amsterdam, NL23 TRIO 0212 1898 40.
De uitkeringen vinden plaats gedurende vijf jaren of langer, maar zullen uiterlijk eindigen bij:
overlijden van de schenker
vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden
2 Looptijd van de schenking
In welke maand vindt de eerste uitkering plaats?
De looptijd van de schenking is
De schenking is voor

5 jaar, of

minimaal 5 jaar (na 5 jaar opzegbaar)

de Iona Stichting algemeen

voor Fonds ……………………

3 Gegevens van de schenker
Naam (de heer/mevrouw)……………………………………………………………………………
Voornamen (voluit) ………………………………………………………………………………
Persoonsnummer (= BSN of Sofi nummer, staat op uw identiteitsbewijs) …………………………….…
Geboortedatum …-…-19…… Geboorteplaats …………………………… Land………………
Straat en huisnummer ……………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………
Telefoon ………………………………. e-mail ………………………………………………

>Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs is nodig als bijlage bij deze overeenkomst <

4 Gegevens van de Iona Stichting
Iona Stichting, Herengracht 276, 1016 BX Amsterdam, telefoon 0206233353, email iona@iona.nl
website www.iona.nl, RSIN 002961738/KvK 41198971/ Iona Stichting:
Transactienummer ……………(u ontvangt van de Iona Stichting een kopie waarop dit nummer is ingevuld)
5 Ondertekening schenker

Handtekening schenker:

Datum …… - …… - ……..
Plaats ……………………..
6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Art. 88 Boek 1 BW vraagt instemming van de partner, behoudens bij “gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen”
Naam partner (de heer/mevrouw) …………………………………………………………………
Voornamen (voluit) ………………………………………………………………………….…
Persoonsnummer (staat op het identiteitsbewijs) ……………………………………………………
Geboortedatum …-…-19…… Geboorteplaats …………………………… Land………………
Handtekening partner schenker:
Datum ….. - …… - ……...
Plaats ……………………..
7 Ondertekening namens de Iona Stichting
Een kopie van dit formulier zal na controle en ondertekening aan u worden teruggezonden.
Handtekening van directeur Ignaz Anderson namens de Iona Stichting
Datum ….. - ……-20….
Plaats ……………………………
8 Toelichting
Deze overeenkomst is voor de Iona Stichting afgeleid van de modelovereenkomst van de
belastingdienst.
Voor verdere toelichting zie www.belastingdienst.nl, voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften
en onder Periodieke giften.

>Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs is nodig als bijlage bij deze overeenkomst <

