
 

Overeenkomst Periodieke gift in geld aan: 
Kerkgenootschap De Dominicusgemeente Spuistraat 12, 

1012TS te Amsterdam. 

Met een periodieke schenking maakt u maximaal gebruik van 

de fiscale voordelen die de overheid biedt:  met deze verklaring 

is uw gift volledig  aftrekbaar van uw belastbaar inkomen 

(*Zie Toelichting 1 bij 9.) 

 

 
1 Verklaring gift 

 

Ondergetekende (naam schenker): ………………………………………………………………………………………………………….. 

verklaart een gift te doen aan Kerkgenootschap De Dominicusgemeente te Amsterdam 

 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:   €   ……………………………….. , zegge 

 

(bedrag in letters)  …………………………………………………………………………………………………………………………… euro 

 

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

 

         arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of overlijden van de schenker 

         het overlijden van een ander dan de schenker (vul dan hier de naam van die persoon in): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Looptijd van de gift 

2a  Wat is de looptijd van de gift?                5 jaar   …... jaar                       onbepaalde tijd  

          (minimaal 5 jaar)                           (na 5 jaar opzegbaar)                       

2b  In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats ?   

3    Gegevens schenker 

      Naam: (de heer/mevrouw)……………………………………………………………………………………………………………………… 

      Voornamen (voluit): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

      BSN (v/h sofinummer):  ……………………………………………… 

      Geboortedatum:  ……·……·…………..  Geboorteplaats: ………………………………… Land: ………………………….. 

      Straat en huisnummer:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

      Postcode en woonplaats:   …………………………       ………………………………………………………………………………. 

      Tel. nummer/e-mailadres:  …………………………….       ………………………………………………………………………….. 

4    Gegevens Dominicusgemeente 

4a Naam:  Kerkgenootschap De Dominicusgemeente,  Spuistraat 12, 1012 TS  Amsterdam 

 

4b Transactienummer:  ……………………………. 

  

4c RSIN / fiscaalnummer Dominicus:  002563009
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5    Wijze van betaling (aankruisen wat van toepassing is) 

          Ondergetekende geeft machtiging om het aangegeven bedrag met ingang van  ……·……·…………..             

af te schrijven van bankrekening ( IBAN rekeningnummer) …………………………………………………………………………  

in de volgende termijnen:               

                                 per maand                     per halfjaar                          

                                     anders namelijk:   

                                 per kwartaal                  per jaar 

 

Ondergetekende maakt zelf het bedrag over naar bankrekening NL 05 INGB 0000 217695 

t.n.v.  Kerkgenootschap de Dominicusgemeente te Amsterdam o.v.v. periodieke gift 

6    Ondertekening schenker  

Datum:      …….·…….·…………..  

Plaats:       ……………………………………………….. 

7    Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) (*2) 

     Naam: (de heer/mevrouw) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

     Voornamen (voluit):…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     BSN (v/h sofinummer):  ……………………………………………… 

     Geboortedatum:   ……·……·………….. Geboorteplaats: ………………………………. Land……………………………… 

     Datum:     .……·.……·…………..  

     Plaats:      …………………………………………….. 

8    Ondertekening namens Dominicusgemeente 

    Naam       ………………………………………………………………….. 

    Functie     ……………………………………………………………….. 

   Datum       …….·…….·…………….·  

   Plaats        …………………………………………….. 

 

9    Toelichting 

(*1)  Voor de belastingaftrek van periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag; afhankelijk van 

uw inkomen ontvangt u 16% tot 52% van uw schenking terug van de belastingdienst. 

(*2)  Uw echtgenoot of geregistreerde partner (indien aanwezig)  dient, op grond van artikel 88 van Boek 1 van het BW,  deze 

overeenkomst ook te ondertekenen. 

Deze overeenkomst is afgeleid van de voorbeeldovereenkomst van de belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen wij 

naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl ‘Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften’ en 

‘Periodieke giften vanaf 2014’. 

Handtekening schenker: 

Handtekening partner schenker: 

Handtekening namens ontvanger:                     


