Parochiekern Sint Willibrordus
Wassenaar
OVEREENKOMST - PERIODIEKE GIFT IN GELD

VERKLARING GIFT
Ondergetekende verklaart een gift te doen aan de Parochie H. Augustinus, ten gunste van
PAROCHIEKERN SINT WILLIBRORDUS TE WASSENAAR

MIJN GEGEVENS
Achternaam

:

…………………………………………………………………………… BSN: ….…..……………………

Voornamen (voluit)

:

………………………………………………………………………………………………..…………………

Straat en huisnummer :

………………………………………………………………………………………………………..…………

Postcode

:

…………………………………… Woonplaats: ..……..………………………..…………………..

Geboortedatum

:

………………………………..…. Geboorteplaats: ….…………………………….………………

Telefoonnummer

:

……………………………………………………………………………..……………………………………

E-mailadres

:

……………………………………………………………………………………..……………………………

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van € …………………………….. per jaar.
Bedrag per jaar in letters …………………………………………………………………………………………………………… euro.
De overeenkomst wordt aangegaan voor tenminste vijf jaar en eindigt uiterlijk bij:
(keuze(s) aanvinken)
❑ Overlijden schenker
❑ Overlijden eerst stervende van de schenker of diens partner (overeenkomst vervalt als een
van beiden overlijdt)
❑ Overlijden langstlevende van de schenker of diens partner (overeenkomst loopt door als een
van beiden overlijdt)
❑ Schenker verliest baan of is arbeidsongeschikt geworden
Verder eindigt de verplichting tot betaling bij: faillissement of verliezen van de ANBI-status van de
Parochie H. Augustinus.
GEGEVENS VAN MIJN PARTNER (één keuze aanvinken)
❑ Ik ben gehuwd met
❑ Ik ben geregistreerd partner van

❑ Niet van toepassing

Achternaam

:

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

Voornamen (voluit)

:

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

Geboortedatum

:

…………………………………. Geboorteplaats: …………………………….………………

LOOPTIJD PERIODIEKE GIFT (één keuze aanvinken)
❑ Onbepaalde tijd
❑ Bepaalde tijd namelijk ………………. jaar (minimaal 5 jaar met voorbehoud van recht te beëindigen
na 5 jaar)

Op welke datum vindt de eerste uitkering plaats? ………………………………………
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GEGEVENS PAROCHIE H. AUGUSTINUS
Parochie H. Augustinus, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar
Transactienummer:
Fiscaal nummer:

……………….... (in te vullen door Parochie H. Augustinus)
823541307

ONDERTEKENING
Namens schenker

ONDERTEKENING
Namens Parochie H. Augustinus

Plaats: ……………………………………………….

Plaats: ……………………………………………….

Datum: ……………………………………………….

Datum: ……………………………………………….

…………………………………………………………..
Handtekening schenker

…………………………………………………………..
pastoor M.P.J. Hagen, voorzitter

…………………………………………………………..
Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner

…………………………………………………………..
Q.C.W. Warmenhoven, secretaris

BETALINGSWIJZE (één keuze aanvinken)
❑ ZELF BETALEN - Ik wens (de termijnen van) de gemelde jaarlijkse giften zelf over te maken o.v.v.
het transactienummer van Parochie H. Augustinus, t.g.v. parochiekern Sint Willibrordus
❑ DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
Ik machtig Parochie H. Augustinus om bovengenoemde jaarlijkse gift gedurende aangegeven periode
in gelijke termijnen per:
❑ jaar
❑ maand
❑ kwartaal
af te schrijven van mijn rekening (één keuze aanvinken).
Let op! Bij een machtiging per maand of kwartaal geef ik toestemming om het verschil van de al
verstreken termijnen eenmalig van mijn rekening af te schrijven.
Mijn IBAN-nummer is: ………………………………………………………………
Naam incassant:
Incassant ID:
Plaats:

Parochie H. Augustinus (t.g.v. parochiekern Sint Willibrordus)
Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar
NL19ZZZ302696440571, IBAN-nummer NL47 RABO 0306 7168 95

……………………………………………….

Datum:

……………………………………………….

…………………………………………………………..
Handtekening schenker
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Parochie H. Augustinus doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens structurele steun aan PAROCHIEKERN SINT
WILLIBRORDUS van de Parochie H. Augustinus, en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht aan de Parochie H. Augustinus.
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 PAROCHIEKERN SINT WILLIBRORDUS van de Parochie H. Augustinus. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
GRAAG HET ONDERTEKENDE FORMULIER OPSTUREN NAAR: Parochie H. Augustinus, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ in
Wassenaar. Na ondertekening door de parochie ontvangt u het formulier retour.
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Parochiekern Sint Willibrordus
Wassenaar
TOELICHTING
(hoeft niet te worden meegestuurd met de overeenkomst)
U wilt een periodieke gift doen aan PAROCHIEKERN SINT WILLIBRORDUS van de Parochie H.
Augustinus. 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 de Parochie H. Augustinus. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Met een periodieke schenking, wordt uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Hierdoor betaalt de belastingdienst mee aan uw schenking en kunt u met hetzelfde geld nog meer
steun geven!
In het stappenplan leest u wat u, 'de schenker', en de Parochie H. Augustinus 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.
- Parochie H. Augustinus vult vervolgens haar onderdelen in op het formulier en ondertekent
de overeenkomst.
- Parochie H. Augustinus stuurt het originele exemplaar naar u terug en bewaart zelf een
kopie.
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.
- De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.
Instelling
De Parochie H. Augustinus is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI).
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 de Parochie H. Augustinus te betalen. U mag zelf
bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk
kwartaal van het jaarlijkse bedrag betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.
Looptijd periodieke gift
Hier vult u het totaalaantal 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.
Jaar eerste uitkering
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan de
Parochie H. Augustinus. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst
aangaat, maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.
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Ondertekening namens schenker
Hebt u een echtgeno(o)t(e) 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 echtgeno(o)t(e)? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de
scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgeno(o)t(e) de overeenkomst toch
meeondertekenen.
Ondertekening namens de Parochie H. Augustinus
Hier vult degene die bevoegd is om namens de Parochie H. Augustinus de overeenkomst te
ondertekenen, zijn gegevens in.
Betalingswijze
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan de Parochie H. Augustinus 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 en een keer onderaan de overeenkomst.
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 PAROCHIEKERN SINT
WILLIBRORDUS van de Parochie H. Augustinus.
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