OVEREENKOMST

PERIODIEKE GIFT IN GELD

Met een periodieke schenking, wordt uw gift volledig aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt de belastingdienst mee aan uw
schenking. U kunt zo met hetzelfde geld nog meer kinderen als Riya
beschermen tegen uitbuiting.
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Na jaren werken in de mijnen gaat Riya nu naar school!

VERKLARING GIFT
ONDERGETEKENDE VERKLAART EEN GIFT TE DOEN AAN STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND.
MIJN GEGEVENS:
Achternaam		M
Voornamen (voluit)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum							Geboorteplaats
Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Email adres
q Ja, Terre des Hommes mag mij per e-mail informeren over nieuws en acties

V

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van:
Bedrag per jaar in cijfers

€

,

Bedrag per jaar in letters										

euro

De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste vijf jaar en eindigt uiterlijk bij:

q Het overlijden van de schenker
q Het overlijden van een ander dan de schenker
Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul dan de naam in van die persoon:
Verder eindigt de verplichting tot betaling bij: Arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid
en faillissement of verliezen ANBI status van Terre des Hommes.
GEGEVENS VAN MIJN PARTNER:

Alleen invullen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Achternaam

M

Voornamen (voluit)
Burgerservicenummer
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LOOPTIJD PERIODIEKE GIFT

q Onbepaalde tijd

q 5 jaar

(met voorbehoud van recht te beëindigen na minimaal 5 jaar)		

q Bepaalde tijd namelijk

Wat is de datum van de eerste uitkering:
Let op! De Belastingdienst heeft bepaald dat giften die u heeft gedaan vóór het sluiten van de
overeenkomst niet mogen worden meegerekend voor uw periodieke schenking.
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GEGEVENS STICHING TERRE DES HOMMES NEDERLAND
Stichting Terre des Hommes Nederland, Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag, Nederland
Telefoon 070 - 310 5000, e-mail: service@tdh.nl
Transactienummer

(in te vullen door Terre des Hommes)

RSIN/fiscaal nummer

002872018

jaar
(minimaal 5 jaar)

V
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ONDERTEKENING OVEREENKOMST SCHENKER
Naam
Getekend te
Datum

-

-

Handtekening schenker				

Handtekening partner* (indien van toepassing)

* Verklaart door mede-ondertekening de ingevolgde artikel 88 boek 1 van het Burgelijk Wetboek
vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde.
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ONDERTEKENING OVEREENKOMST NAMENS STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND
Naam

Leonard Paul Zijlstra

Functie

Directeur

Getekend te

's-Gravenhage

Datum

-

-

Handtekening
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BETALINGSWIJZE
ZELF BETALEN

q Ik wens (de termijnen van) de gemelde jaarlijkse giften zelf over te maken naar rekeningnummer
NL10 INGB 0000 252525 t.n.v. Terre des Hommes Nederland o.v.v. het transactienummer (z.o.z.)
DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

q Ik machtig Stichting Terre des Hommes Nederland om bovengenoemde jaarlijkse gift gedurende
aangegeven periode in gelijke termijnen per
q maand q kwartaal
q half jaar q jaar
af te schrijven van mijn rekening.
Mijn IBAN nummer is

Naam incassant

Stichting Terre des Hommes Nederland,

		

Zoutmanstraat 42-44, 2518 GS Den Haag, Nederland

Terre des Hommes IBAN NL 71 ABNA 070 70 70 597
Terre des Hommes ID
NL 97 ZZZ 41 14 9287 0000
Getekend te
Datum

-

-

Handtekening schenker
Door ondertekening van dit formulier geeft u de begunstigde toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw
bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank en met Terre des Hommes. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

GRAAG HET ONDERTEKENDE FORMULIER PER POST OPSTUREN NAAR:
Terre des Hommes, t.a.v. Afdeling Donateursservice, Antwoordnummer 61255, 2506 WB Den Haag.
Binnen ± één week ontvangt u de originele overeenkomst ondertekend door Terre des Hommes thuis.

OVEREENKOMST

PERIODIEKE GIFT IN GELD

TOELICHTING
U wilt een periodieke gift doen aan Terre des Hommes. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal
voorwaarden, kunt u die volledig aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst
een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Terre des Hommes. U kunt daarvoor het
formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ gebruiken.
STAPPENPLAN
In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en Terre des
Hommes moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt
aftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.
– De schenker vult zijn onderdelen in op de
'Overeenkomst periodieke gift in geld'.
– De schenker ondertekent de overeenkomst.
– Terre des Hommes vult vervolgens haar onderdelen
in op het formulier en ondertekent de overeenkomst.
– Terre des Hommes stuurt het originele exemplaar
naar u terug en bewaart zelf een kopie.

> Datum eerste uitkering
Hier vult u de datum in waarop u de eerste keer het bedrag
van de periodieke gift betaalt aan Terre des Hommes. Dat
hoeft niet dezelfde datum te zijn als de datum waarop u de
overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet eerder zijn.

3 GEGEVENS TERRE DES HOMMES
> Transactienummer
Het transactienummer is het nummer waaronder
Stichting Terre des Hommes Nederland deze overeenkomst
opneemt in haar administratie.

1 VERKLARING GIFT
In dit onderdeel vult u het volgende in:
– uw persoonlijke gegevens en (indien van toepassing)
die van uw partner.
– het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers
als voluit geschreven.
– of de gift eindigt bij het overlijden van uzelf of een ander.

> RSIN/fiscaal nummer
Dit is het nummer waaronder Stichting Terre des
Hommes Nederland bij de Belastingdienst bekend is.

4 ONDERTEKENING NAMENS SCHENKER
Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet
die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Geregistreerd
partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de
gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u
alleen maar:
– een samenlevingscontract hebt laten opmaken door
een notaris
– met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde
adres in de administratie van uw gemeente.
Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit
ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft
uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch
meeondertekenen.

> Overlijden van u of van een ander
In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen
eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders.
De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of uw
partner. U moet wel een keuze maken of u de uitkeringen
laat eindigen bij uw overlijden of bij het overlijden van een
ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken als u de
uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.
Stichting Terre des Hommes Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI).

5 ONDERTEKENING NAMENS TERRE DES HOMMES

> Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige
periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt
elk jaar hetzelfde bedrag aan Terre des Hommes te betalen. 6
U mag zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in
meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de vereniging of
instelling betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer
betaalt.

2 LOOPTIJD PERIODIEKE GIFT
Hier vult u het totaal aantal jaren in dat u de uitkeringen
doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift doen. Wilt u
langer dan vijf jaar een gift doen? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt
u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer
te willen? Kruis dan het vakje 'Onbepaalde tijd met voorbehoud van recht te beëindigen na minimaal 5 jaar' aan.

Hier vult degene die bevoegd is om namens Stichting
Terre des Hommes Nederland de overeenkomst te
ondertekenen, zijn gegevens in.
BETALINGSWIJZE
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan
Stichting Terre des Hommes Nederland tot het automatisch
afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen
die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent,
moet u deze apart tekenen. In dit geval moet u dus twee keer
uw handtekening zetten, een keer bij de machtiging (onder
6) en een keer onderaan de overeenkomst (onder 4).
MEER WETEN
Wilt u meer weten over het doen van een periodieke gift en
de voorwaarden waar dit aan moet voldoen, kijk dan op
www.belastingdienst.nl/giften. Of neem contact op met
Ingrid Broelman van Terre des Hommes via:
i.broelman@tdh.nl of 070-310 5000.

