COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
PAASKERK PKN
BAARN

Overeenkomst Periodieke Gift
Exemplaar voor de schenker
I

Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker):
verklaart een gift te doen aan de Paaskerk te Baarn.
De totale gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van
(bedrag in cijfers) €
(bedrag in letters) €
per jaar, die minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
O het overlijden van de schenker

O 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 deze persoon.

Naar wens kunt U hier aangeven welk deel van de gift bestemd is voor de BG Diakonie (€ ________) of voor
de BG ZWO (€ ________). De Paaskerk zorgt dan voor de doorzending van deze bedragen.

II

Looptijd van de gift

IIa

Wat is de looptijd van de gift? (Kruis de gewenste optie aan)

O 5 jaar
O
jaar (minimaal 5 jaar)
O onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)
IIb

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats:

III

Gegevens schenker
O Man O Vrouw

Achternaam (indien gehuwd eigen naam):
Voornamen (voluit):
Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
Geboortedatum:

Telefoonnummer:
Geboorteplaats:

Burgerservicenummer:
Emailadres:

IV

Gegevens van de Paaskerk

IVa
IVb

Statutaire naam: Gereformeerde Kerk van Baarn, Oude Utrechtseweg 4/A, 3743 KN Baarn
Transactienummer (in te vullen door de Kerk):

IVc

RSIN/fiscaal nummer: 002704936

V

Betaling van de gift
Ik maak het onder punt I genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst
moment, onder vermelding van “periodieke gift”, tijdig over op IBAN rekeningnummer

NL 71 RABO 0138 1865 29 ten name van Paaskerk PKN te Baarn.
VI

Ondertekening schenker
Plaats:

Handtekening schenker:

Datum:

VII Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing)
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Land:

Burgerservicenummer:

Ondertekening
Plaats:

Handtekening partner schenker:

Datum:

VIII Ondertekening namens de Gereformeerde Kerk van Baarn
Naam ondertekenaar:
Functie:
Plaats:
Datum:

Handtekening:
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Overeenkomst Periodieke Gift
Exemplaar voor de ontvanger
I

Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker):
verklaart een gift te doen aan de Paaskerk te Baarn.
De totale gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van
(bedrag in cijfers) €
(bedrag in letters) €
per jaar, die minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:
O het overlijden van de schenker

O 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 deze persoon.

Naar wens kunt U hier aangeven welk deel van de gift bestemd is voor de BG Diakonie (€ ________) of voor
de BG ZWO (€ ________). De Paaskerk zorgt dan voor de doorzending van deze bedragen.

II

Looptijd van de gift

IIa

Wat is de looptijd van de gift? (Kruis de gewenste optie aan)

O 5 jaar
O
jaar (minimaal 5 jaar)
O onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)
IIb

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats:

III

Gegevens schenker
O Man O Vrouw

Achternaam (indien gehuwd eigen naam):
Voornamen (voluit):
Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
Geboortedatum:

Telefoonnummer:
Geboorteplaats:

Burgerservicenummer:
Emailadres:

IV

Gegevens van de Paaskerk

IVa
IVb

Statutaire naam: Gereformeerde Kerk van Baarn, Oude Utrechtseweg 4/A, 3743 KN Baarn
Transactienummer (in te vullen door de Kerk):

IVc

RSIN/fiscaal nummer: 002704936

V

Betaling van de gift
Ik maak het onder punt I genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst
moment, onder vermelding van “periodieke gift”, tijdig over op IBAN rekeningnummer

NL 71 RABO 0138 1865 29 ten name van Paaskerk PKN te Baarn.
VI

Ondertekening schenker
Plaats:

Handtekening schenker:

Datum:

VII Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing)
Achternaam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Land:

Burgerservicenummer:

Ondertekening
Plaats:

Handtekening partner schenker:

Datum:

VIII Ondertekening namens de Gereformeerde Kerk van Baarn
Naam ondertekenaar:
Functie:
Plaats:
Datum:

Handtekening:
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Overeenkomst Periodieke Gift
Toelichting
U wilt een periodieke gift doen aan de Paaskerk te Baarn. Als Uw
periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden kunt U die
aftrekken in Uw aangifte Inkomstenbelasting. Voor periodieke
giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar
bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken als U een gift doet
aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Paaskerk te
Baarn is door de belastingdienst erkend als ANBI. Er moet dan
wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen U
en de Paaskerk. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Voorwaarden periodieke gift
Uw gift is een periodieke gift als

U de gift hebt laten vastleggen in deze schriftelijke
overeenkomst.

U conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 x
per jaar) bedragen overmaakt naar de Paaskerk PKN te
Baarn zoals die in deze overeenkomst wordt genoemd.

deze bedragen steeds even hoog zijn.

U deze bedragen minimaal 5 jaar achtereen overmaakt
naar de Paaskerk te Baarn.
De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst of
uiterlijk bij Uw overlijden of het overlijden van degene die U op
dit formulier aangeeft.
Hoe werkt het

Druk beide exemplaren van de 'Overeenkomst periodieke gift' af en vul ze in met een blauwe/zwarte pen of
schrijfmachine.

U (en Uw partner) ondertekent(-nen) beide exemplaren

U stuurt beide exemplaren naar de Paaskerk PKN te
Baarn, Oude Utrechtseweg 4/A, 3743 KN Baarn.

De Paaskerk vult vervolgens haar onderdelen in op
beide formulieren en ondertekent beide exemplaren.

De Paaskerk stuurt het exemplaar voor U naar U terug
en behoudt haar eigen exemplaar.

U betaalt de periodieke gift conform de overeenkomst.

Het is van belang dat U Uw exemplaar goed bewaart.
Als de Belastingdienst daarom vraagt moet U de
overeenkomst namelijk kunnen overleggen.
I Verklaring gift
In dit onderdeel vult U in:

Uw naam.

Het bedrag dat U per jaar schenkt, zowel in cijfers als
voluit geschreven.

Of de gift eindigt bij het overlijden van Uzelf of van een
ander.

U kunt hier aangeven welke onderverdeling van de gift
U wenst. De Paaskerk zorgt dan jaarlijks voor de
doorgifte van de betreffende bedragen.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijke periodieke
uitkeringen. Dat betekent dat U verplicht wordt elk jaar hetzelfde
bedrag te betalen. U kunt zelf bepalen of U dat jaarlijkse bedrag
opsplitst in meerdere bedragen of dat U het jaarlijkse bedrag in
één keer betaalt.
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. Die
ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld Uw partner, maar ook nog
iemand anders. U moet hier echter een keuze maken. Deze
overeenkomst kunt U niet gebruiken als U de uitkeringen wilt
laten eindigen bij het overlijden van meerdere personen.
II Looptijd van de 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.
Spreekt U af dat U een gift doet totdat U zelf aangeeft dit niet
meer te willen? – kruis dan het vakje 'onbepaalde tijd' aan. Let op:
de schenkingen moeten wel tenminste vijf jaar gedaan worden!
Jaar eerste uitkering
Hier vult U het jaar in waarin U de eerste keer het bedrag van de
periodieke gift aan de Paaskerk betaalt. Dat behoeft niet hetzelfde
jaar te zijn als het jaar waarin U deze overeenkomst aangaat, maar
kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.
III Gegevens schenker
Hier vult U Uw persoonlijke gegevens in.
IV Gegevens Paaskerk
Hier vult de Paaskerk haar gegevens in.
Transactienummer
Het transactienummer is het nummer waaronder de Paaskerk
deze overeenkomst opneemt in haar administratie.
RSIN/Fiscaal nummer
Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie
Nummer) waaronder de Paaskerk als Gereformeerde Kerk van
Baarn bij de Belastingdienst is geregistreerd is 002704936.

