Periodieke Schenking met onderhandse akte
Ik verklaar hierbij dat ik Stichting Burung Manyar, gevestigd te Amsterdam
voor minimaal 5 jaar een Periodieke Schenking toeken.
Bedrag schenking  

€

5,-

per maand



€

10,-

per maand



€

per maand

Looptijd  5 jaar
Ingaande op

 10 jaar  .... jaar
--

--

Machtiging aan mijn bank
* Ik machtig mijn bank tot het doen van periodieke
overschrijvingen op de bankrekening van Stichting Burung Manyar

NL96

INGB

* Het jaarbedrag wordt overgemaakt in termijnen van  maand  kwartaal  halfjaar

0 0 0 8

3 4 7 8

5 8

 jaar

Gegevens van de schenker
MV

Achternaam
Voorna(a)m(en) (voluit)
Burgerlijke staat  ongehuwd  gehuwd  geregistreerd partner
Adres

Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Geboorteplaats
E-mailadres

Geboortedatum

--

--

zie de kleine lettertjes hieronder, punt 1

Burgerservicenummer (BSN)

Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de schenker (indien van toepassing)
welke door medeondertekening verklaart toestemming tot schenking te verlenen
MV

Achternaam
Voorna(a)m(en) (voluit)
Burgerlijke staat  gehuwd  geregistreerd partner
Burgerservicenummer (BSN)

Ondertekening
Getekend te

Datum

Ik heb de kleine lettertjes op de volgende pagina gezien



Ik geef toestemming tot het toesturen van nieuwsbrieven/bulletins

ja

Handtekening schenker

--

--

nee

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner (indien van toepassing)

Handtekening penningmeester
Stichting Burung Manyar

1

Kamer van Koophandel

1104.96.19

RSIN Stichting Burung Manyar

8113.87.902

Uw registratienummer voor de
Belastingdienst

BM

De kleine lettertjes







Een e-mailadres is niet noodzakelijk. Als de toezending van nieuwsbrieven/bulletins gewenst is, twee à drie per jaar, dan is een
mailadres wel praktisch.
De periodieke gift eindigt bij het overlijden van de schenker (artikel 6.34 en art. 6.38 van de Wet IB 2001).
Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan
kunnen worden gevorderd.
De periodieke gift kan niet worden herroepen, afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.
De eventueel verschuldigde schenkbelasting komt ten laste van Stichting Burung Manyar.
De periodieke gift kan beëindigd worden in de navolgende situaties:
a. na faillissement of ophouden van het bestaan van Stichting Burung Manyar om andere redenen (artikel 2:19 lid 1c Burgerlijk
Wetboek);
b. bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot intrekking van de beschikking ANBI door de Belastingdienst. De betaalde
termijnen zijn nog aftrekbaar tot en met de periode, dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was;
c. na arbeidsongeschiktheid of werkeloos raken van de schenker.
Schenker mag niet of nauwelijks invloed hebben gehad op het ontstaan van bovengenoemde situatie. Beëindiging van de
schenking anders dan door overlijden geschiedt door een schriftelijke verklaring gericht aan Stichting Burung Manyar. De verklaring omvat één van de bovengenoemde beëindigingsgronden.
De beëindiging van de verplichting geldt alleen voor nog niet vervallen termijnen. Al vervallen termijnen kunnen niet worden
herroepen.

U steunt Stichting Burung Manyar met een periodieke schenking
Doordat u voor minimaal vijf jaar een vaste schenking garandeert, geeft u Stichting Burung Manyar
de mogelijkheid om de planning op langere termijn beter uit te voeren. Een verantwoorde opbouw
van de continuïteitsreserve is hierbij gebaat, zodat we de geadopteerde nierpatiënten de zekerheid
kunnen bieden, dat de hulp niet van het ene op het andere moment zal stoppen.
Uw voordeel:



Uw jaarlijkse gift is voor 100% aftrekbaar bij de aangifte Inkomstenbelasting. Er is geen minimum of
maximum aan verbonden.
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u tot 52% van uw donatie terugkrijgen van de fiscus.
De procedure:









U vult bovenstaand formulier in tweevoud volledig in en ondertekent beide met uw eventuele echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner.
U stuurt beide formulieren naar Stichting Burung Manyar.
Stichting Burung Manyar controleert uw gegevens en stuurt u een exemplaar van de onderhandse
akte ondertekend terug.
Op de akte treft u onderaan uw persoonlijke registratienummer aan van deze akte, dat u misschien
nodig hebt bij de aangifte van de Inkomstenbelasting, samen met het RSIN- en KvK-nummer van
Stichting Burung Manyar.
Met deze akte heeft u het bewijs voor de belastingdienst dat uw giften volledig aftrekbaar zijn. Zorgt
u ervoor dat met behulp van uw bankafschriften altijd bewezen kan worden, dat de donaties inderdaad hebben plaatsgevonden.
Stichting Burung Manyar kan door de Belastingdienst gevraagd worden het bestaan van deze akte
te bevestigen.
Met de ondertekening van deze akte verklaart u uw bank een machtiging te verstrekken om de
jaarlijkse schenking in door u te bepalen termijnen over te maken.
Zend het formulier in tweevoud aan:
Stichting Burung Manyar
t.a.v. Jef Schaap, penningmeester
Waterlandplein 290 E
1024 NB AMSTERDAM

2

