Overeenkomst
Periodieke Schenking
1 — Verklaring gift
Ondergetekende (naam schenker)

verklaart een periodieke schenking te doen aan Stichting Ubbo Emmius Fonds,
gevestigd in Groningen, geregistreerd onder fiscaal nummer (RSIN) 816046591
Het gaat om een vast bedrag per jaar van

(bedrag in euro’s)

(bedrag voluit geschreven in letters)

2 — Looptijd
De periodieke schenking heeft een looptijd van:
vijf jaar
jaar (kies zelf een periode langer dan vijf jaar)
onbepaalde tijd
Deze periodieke schenking kan door de schenker voortijdig worden beëindigd
in één van de volgende gevallen:
— Vervallen ANBI status van het Ubbo Emmius Fonds
— Overlijden van de schenker of partner van de schenker
— Werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid van de schenker

3 — Gegevens schenker
Uw gegevens worden door ons verwerkt zoals beschreven in de privacy statement van de
Rijksuniversiteit Groningen. Klik hier om de privacy statement te lezen.
Aanhef
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer (BSN)
De Belastingdienst stelt het BSN verplicht voor een schenkingsovereenkomst
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Straatnaam

Huisnummer

Woonplaats

Postcode

Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Kopie legitimatiebewijs
paspoort

rijbewijs

identiteitsbewijs

Als u een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs stuurt, ontvangen we graag een kopie van
de voor- én achterkant

4 — Gegevens partner (indien van toepassing)
Aanhef
Achternaam
Voorna(a)m(en) voluit
Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerservicenummer (BSN)
Straatnaam

Huisnummer

Woonplaats

Postcode

Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Kopie legitimatiebewijs
paspoort

rijbewijs

identiteitsbewijs

Als u een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs stuurt, ontvangen we graag een kopie van
de voor- én achterkant
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5 — Bestemming
Ik wil dat mijn periodieke schenking ten goede komt aan:
Geen voorkeur: alle projecten van het UEF
Een specifiek project van het UEF, namelijk*

U kunt uw donatie ten goede laten komen aan één van de projecten die op www.uef.nl worden
vermeld. Neem voor vragen contact met ons op via info@uef.nl

6 — Machtiging
Ik maak elk jaar zelf mijn periodieke schenking over naar NL13 ABNA 0468 9238 37 t.a.v. Stichting
Ubbo Emmius Fonds met in de omschrijving ‘periodieke schenking, voorletters en achternaam’.
Ik machtig Stichting Ubbo Emmius Fonds om de periodieke schenking één keer per jaar te
incasseren van IBAN:
IBAN
Geef het volledige 18-cijferige IBAN nummer van uw bankrekening op.
BIC / SWIFT
Alleen invullen als u een buitenlands rekeningnummer opgeeft.
In de maand
Kies een maand die minimaal 2 maanden in de toekomst ligt vanaf de datum van ondertekening.
Door ondertekening van dit formulier geeft u Stichting Ubbo Emmius Fonds toestemming om
een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
overeenkomstig de opdracht van Stichting Ubbo Emmius Fonds. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassogegevens
Stichting Ubbo Emmius Fonds
Postbus 72, 9700 AB Groningen
Incassant ID: NL44ZZZ41134960000

7 — Opmerkingen
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8 — Ondertekening schenker
Voorletters en achternaam
Plaats
Datum
Handtekening

9 — Ondertekening Stichting Ubbo Emmius Fonds
Naam
Functie
Plaats

dhr. R.D.J. (Remco) Kouwenhoven
directeur
Groningen

Datum
Handtekening

Transactienummer
(in vullen door het UEF)
Graag ontvangen we twee kopieën, door u ondertekend met pen (postzegel niet nodig):
Stichting Ubbo Emmius Fonds
Antwoordnummer 172
9700 VB Groningen
U kunt de meeste gegevens op het formulier digitaal invullen, maar een digitaal gekopieerde
handtekening mogen we niet accepteren. Onderteken svp twee uitgeprinte kopieën van het
formulier met pen.
Ontvangstbevestiging
We sturen u binnen 4 weken een door het UEF ondertekend exemplaar van deze overeenkomst
per post. Heeft u gekozen voor automatische incasso? Dan sturen we ook het transactienummer
mee dat we voor de afschrijving zullen gebruiken.
Dankbrief
We sturen u jaarlijks in de maand februari een dankbrief per post voor uw donatie in het voorgaande
jaar. U kunt de dankbrief gebruiken voor uw belastingaangifte.
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10 — Toelichting
Stichting Ubbo Emmius Fonds
U wilt een periodieke schenking doen aan Stichting
Ubbo Emmius Fonds, een stichting, statutair gevestigd
te gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9712 GL
Groningen, Nederland, Oude Boteringestraat 44,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41013496, hierna: Ubbo Emmius Fonds. Als uw perio
dieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt
u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst
zijn opgemaakt tussen u en Ubbo Emmius Fonds.
U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Wilt u iets afspreken dat u niet in deze overeenkomst
kunt opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het
overlijden van meerdere personen? Dan kunt u contact
met ons opnemen via info@uef.nl of 050 - 363 7595.
Voorwaarden periodieke gift
Aan welke voorwaarden een periodieke schenking
precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor
aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, leest u op
www.belastingdienst.nl/giften.
Stappenplan
In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en
wij ‘de ontvanger’ moeten doen, zodat u de betaalde
bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in
de inkomstenbelasting.
– De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeen
komst periodieke gift in geld’.
– De schenker ondertekent twee kopieën van de
overeenkomst en stuurt beide exemplaren naar
de ontvanger.
– De ontvanger vult vervolgens haar onderdelen in op
het formulier en ondertekent beide exemplaren.
– De ontvanger stuurt het exemplaar voor de schenker
terug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.
Het Ubbo Emmius Fonds is aangemerkt als een ANBI.
Via de site www.belastingdienst.nl/giften ziet u de ANBI
vermelding voor het Ubbo Emmius Fonds.
Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijk
matige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u
verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan het
Ubbo Emmius Fonds te betalen.

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 een
familielid 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. U kunt deze overeenkomst niet
gebruiken als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het
overlijden van meerdere personen.
Gegevens en ondertekening partner 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.
Gegevens het UBBO Emmius Fonds
Het transactienummer
Het transactienummer is het nummer waaronder
het Ubbo Emmius Fonds deze overeenkomst heeft
opgenomen in haar administratie. Dit nummer bestaat
uit minimaal één en maximaal vijftien cijfers. Het is niet
toegestaan letters of andere tekens te gebruiken. Ook
moet het nummer uniek zijn. Het Ubbo Emmius Fonds
mag hetzelfde nummer dus maar één keer gebruiken.
RSIN/fiscaal (identificatie)nummer
Dit is het nummer waaronder het Ubbo Emmius Fonds
bij de Belastingdienst bekend is.
Ondertekening namens het Ubbo Emmius Fonds
Hier vult degene die bevoegd is om namens het Ubbo
Emmius Fonds de overeenkomst te ondertekenen, zijn
gegevens in. Voor het accepteren van giften geldt de
procedure acceptatie giften zoals dat is opgenomen op
de website van het Ubbo Emmius Fonds.

