
  
 
 
 
 
 
 

basisgegevens 

Naam van de schenker 

Naam van de begunstigde 

Vast bedrag per jaar in euro 

Vast bedrag per jaar in letters 

Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda  

*ten minste € 50,- 

formulier voor ontvanger 

Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke 

gift van minimaal vijf jaar aan stichting Noodhulp Rubengera Rwanda.  

Periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst voor de duur van 

minimaal 5 jaar zijn in hun geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

looptijd periodieke schenking 

Looptijd schenking 5 jaar ............. jaar (min. 5 jaar) onbepaalde tijd (min. 5 jaar) 

Ingangsjaar van schenking 

gegevens schenker 

Achternaam M V 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Land 

Telefoonnummer 

E-mailadres KvK 78545269 
info@supportrwanda.com 

www.supportrwanda.com 

Westhaven 24b 

2801 PJ  GOUDA BSN/Sofinummer 

De schenking wordt gedurende minstens vijf jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker. 

De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI-status van stichting Noodhulp Rubengera Rwanda. 

Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst 

tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker stichting Noodhulp 

Rubengera Rwanda  hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 

overeenkomst 
periodieke 
schenking 



  
 
 
 
 
 

gegevens begunstigde (in te vullen door de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda) 

Naam begunstigde Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda   

gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner 
van schenker (indien aanwezig) 

Achternaam M V 

Transactienummer 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Land 

RSIN 861443871 

BSN/Sofinummer 

Ondertekening: 

Plaats 

Datum 

Handtekening partner schenker 

handtekening stichting Noodhulp Rubengera Rwanda   

Naam 

Functie 

Plaats 

Datum 

Handtekening namens 

de stichting    

handtekening schenker 

Plaats Onderteken beide exemplaren (zowel het formulier voor de schenker als het formulier 

voor de ontvanger) en stuur deze naar: Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda, Westhaven 

24b, 2801 PJ  Gouda. De stichting vult de ontbrekende gegevens aan en ondertekent beide 

exemplaren. Wij sturen uw exemplaar aan u terug: dit dient als bewijs voor de 

Belastingdienst dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is. 

Datum 

Handtekening 

gegevens over de wijze van betaling 
 
Ik maak het jaarlijkse donatiebedrag zelf over op IBAN NL96INGB0008979813 

t.n.v. stichting  Noodhulp Rubengera Rwanda o.v.v. Periodieke Schenking en het 

hierboven vermelde transactienummer gedurende de volledige looptijd van deze  

overeenkomst in de volgende termijnen van € _________ (bedrag) per  

 
         maand              kwartaal           half jaar           jaar.  
 
De te doneren termijnbedragen worden uiterlijk op de laatste dag van de gekozen 
termijn op voornoemde bankrekening overgemaakt. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

basisgegevens 

Naam van de schenker 

Naam van de begunstigde 

Vast bedrag per jaar in euro 

Vast bedrag per jaar in letters 

Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda 

*ten minste € 50,- 

De schenking wordt gedurende minstens vijf jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker. 

De overeenkomst eindigt automatisch bij het verlies van de ANBI-status van stichting Noodhulp Rubengera Rwanda. 

Indien schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft schenker het recht de overeenkomst 

tussentijds te beëindigen. De overeenkomst wordt geacht te zijn beëindigd zodra schenker stichting Noodhulp 

Rubengera Rwanda  hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 

formulier voor schenker 
Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift 
van minimaal vijf jaar aan de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda. 
Periodieke giften die zijn vastgelegd in een overeenkomst voor de duur van 
minimaal 5 jaar zijn in hun geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. looptijd periodieke schenking 

Looptijd schenking 5 jaar ............. jaar (min. 5 jaar) onbepaalde tijd (min. 5 jaar) 

Ingangsjaar van schenking 

gegevens schenker 

Achternaam M V 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Land 

Telefoonnummer 

E-mailadres 
 KvK 78545269 

info@supportrwanda.com 

www.supportrwanda.com 

Westhaven 24b 

2801 PJ  GOUDA BSN/Sofinummer 

overeenkomst 
periodieke 
schenking 



  
 
 
 
 
 

 

gegevens echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner 
van schenker (indien aanwezig) 

Achternaam M V 

Transactienummer 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum 

Land 

RSIN 861443871 

BSN/Sofinummer 

Ondertekening: 

Plaats 

 
 
  

Datum 

Handtekening partner schenker 

handtekening stichting Noodhulp Rubengera Rwanda 
 

Naam 

Functie 

Plaats 

Datum 

Handtekening namens 

de stichting  

handtekening schenker 

Plaats Onderteken beide exemplaren (zowel het formulier voor de schenker als het formulier 

voor de ontvanger) en stuur deze naar: Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda, Westhaven 

24b, 2801 PJ  Gouda. De stichting vult de ontbrekende gegevens aan en ondertekent beide 

exemplaren. Wij sturen uw exemplaar aan u terug: dit dient als bewijs voor de 

Belastingdienst dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is. 

Datum 

Handtekening 

gegevens begunstigde (in te vullen door de stichting Noodhulp Rubengera Rwanda) 

Naam begunstigde Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda 

gegevens over de wijze van betaling 

 

Ik maak het jaarlijkse donatiebedrag zelf over op IBAN NL96INGB0008979813 t.n.v. 

stichting  Noodhulp Rubengera Rwanda o.v.v. Periodieke Schenking en het 

hierboven vermelde transactienummer gedurende de volledige looptijd van deze  

overeenkomst in de volgende termijnen van € _________ (bedrag) per  
 

                    maand              kwartaal           half jaar           jaar. 
 
 
De te doneren termijnbedragen worden uiterlijk op de laatste dag van de gekozen 
termijn op voornoemde bankrekening overgemaakt. 


