
 

 

 

Overeenkomst Periodieke Schenking 
 

Ik verklaar hierbij dat ik stichting Evangelie & Moslims een Periodieke Schenking toeken. 

 

Bedrag schenking €  per jaar 

Looptijd   jaar (minimaal 5 jaar) 

Ingaande in    (maand)     (jaartal) 

 De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk 
eindigen bij: □  het overlijden van de schenker 

  □  het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden van schenker of het verlies van ANBI-status. 
  □  het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: …………………………… 

Ik betaal via (kies tussen het afgeven van een machtiging of het zelf overschrijven) 
 

 □ Automatische afschrijving per □ jaar □ halfjaar □ kwartaal □ maand  

Ik machtig Evangelie & Moslims mijn bijdrage af te schrijven van rekening N L                 

Of: 

 □ Eigen bankoverschrijving naar rekening NL51INGB0003311070 t.n.v. Evangelie en Moslims ieder: □ jaar □ halfjaar □ kwartaal □ maand  

 

Mijn Periodieke Schenking wordt gedaan aan de stichting Evangelie & Moslims te Amersfoort, KvK nr. 41188315  fiscaalnummer: 004625912. 

Incassant ID: NL80ZZZ411883150000.  Indien ik voor de vervaldatum overlijd, vindt er geen enkele uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang.  

Gegevens van de schenker 
 

Achternaam  □ M  □ V 

Voorna(a)m(en) (voluit)  

Adres  Huisnr. 

Postcode       Woonplaats 

Geboorteplaats  Geboortedatum           

BSN-nummer                      

      Telefoon                Telefoon werk           

E-mailadres  

 

Echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker (indien van toepassing) 
 

Achternaam  □ M  □ V 

Voorna(a)m(en) (voluit)  

Adres  Huisnr. 

Postcode       Woonplaats 

Geboorteplaats  Geboortedatum           

  Welke door mede-ondertekening verklaart toestemming tot schenking te verlenen. 
 

 
Ondertekening door schenker 

 

Getekend te  Datum           

Handtekening schenker Handtekening echtgenoot/partner (indien van toepassing) 

 
Ondertekening door Evangelie & Moslims 

Gezien en in dank aanvaard door Evangelie & Moslims: Mandaat ID: ……………………………………………… 

Amersfoort d.d. ……………………………. 
Handtekening  

 



 

Evangelie & Moslims steunen met een periodieke schenking - 

voor hetzelfde geld meer geven. 
 

Evangelie & Moslims heeft een ANBI-status van de belastingdienst. Dat betekent dat u giften 

aan Evangelie & Moslims mag aftrekken wanneer die tussen de 1% en de 10% van uw 

inkomen liggen. Die boven- en ondergrens gelden niet wanneer u minimaal 5 jaar een vast 

bedrag per jaar schenkt. U kunt dan het volledige bedrag aftrekken van uw belastbaar 

inkomen, waardoor u Evangelie & Moslims meer kunt geven zonder dat het u zelf meer 

kost! Als u ons bijvoorbeeld  €250,- schenkt, kost het u bij een gemiddeld inkomen slechts 

€145,-. 
 

U hoeft niet meer naar de notaris. Een door u en ons ondertekende overeenkomst voldoet. 

Tevens is het belangrijk dat u in een vast patroon gelijke bedragen aan ons schenkt 

gedurende vijf jaar. Het bedrag moet dus ieder jaar gelijk zijn. U mag wel extra giften geven 

in een bepaald jaar, maar die vallen dan niet onder de extra aftrek, maar onder de gewone 

regeling.  

 

U kunt uw giften over laten maken via een machtiging (onze voorkeur) of via een eigen 

opdracht tot overboeking bij de bank (kruis uw keuze aan op het formulier). Wanneer u het 

formulier in tweevoud invult en toezendt aan Evangelie & Moslims, krijgt u één exemplaar 

ondertekend door Evangelie & Moslims retour. Dit formulier bewaart u zo lang als de 

belastingdienst u om bewijs kan vragen (tenminste tot 7 jaar na afloop van de laatste gift).  
 

Voor Evangelie & Moslims betekent een periodieke schenking, dat we voor langere tijd 

verzekerd zijn van steun. Op die manier kan Evangelie & Moslims het missionaire werk 

beter structureren. 

 

Hoe werkt het? 

› U vult het formulier volledig in en ondertekent het. 

› U verstuurt het originele formulier in tweevoud ondertekend met een kopie van uw 

legitimatiebewijs naar Evangelie & Moslims. 

› Evangelie & Moslims registreert uw gegevens en stuurt één exemplaar ondertekend retour. 

› Met deze overeenkomst heeft u het bewijs voor de belastingdienst dat uw giften volledig 

aftrekbaar zijn. 

 

Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs op naar: 

Evangelie & Moslims 

t.a.v. financiële administratie 

Postbus 2060 

3800 CB  Amersfoort 


