
Schenkingsovereenkomst

Periodieke gift in geld

STICHTING VRIENDEN VAN DE PAROCHIE 
VAN DE HEILIGE NEKTARIOS TE EINDHOVEN

1. Verklaring gift
Ik wil de steun aan de “Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven”  via een schenkingsovereenkomst 
laten vastleggen.

2. Looptijd van de gift
Het totale bedrag per jaar dat ik aan “Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven” 
schenk is                                    .

Jaarbedrag in letters:                                                                                     EURO’s. Dit bedrag kunt u jaarlijks van de belasting aftrekken.

De gift is voor onbepaalde tijd, met een minimum van 5 jaar. In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats?                 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen 
bij:

• het overlijden van de schenker

• Als u uw baan verliest, als u arbeidsongeschikt wordt of als “Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te 
Eindhoven” geen ANBI-status meer heeft.

3. Gegevens schenker
Achternaam :                                                                                                                                                   (Man/Vrouw)

Voornamen (voluit) :                                                                                                                                                                      

BSN/Sofinummer :                                                                                                                                                                      

Geboortedatum :                                                                                                                                                                      

Geboorteplaats :                                                                                                                                                                      

Straat en huisnummer :                                                                                                                                                                      

Postcode en woonplaats :                                                                                                                                                                      

Land :                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer :                                                                                                                                                                      

E-mailadres :                                                                                                                                                                      

Ondertekening

Plaats:                                 Datum : Handtekening schenker:                                                                                                
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4. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)
Achternaam :                                                                                                                                                   (Man/Vrouw)

Voornamen (voluit) :                                                                                                                                                                      

BSN/Sofinummer :                                                                                                                                                                      

 Geboortedatum :                                                                                                                                                                          

Geboorteplaats :                                                                                                                                                                           

Straat en huisnummer :                                                                                                                                                                       

Postcode en woonplaats :                                                                                                                                                                       

Land :                                                                                                                                                                       

Telefoonnummer :                                                                                                                                                                           

E-mailadres :                                                                                                                                                                           

Ondertekening

Plaats:                                   Datum : Handtekening schenker:                                                                                  

5. Gegevens instelling of vereniging
Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet.

Naam instelling of vereniging “Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven”

Hoogstraat 301a

5654NB Eindhoven 

Transactienummer :                                                                                                                                                                               

RSIN/fiscaal nummer :                   8168.95.788                                                                                                                                        

Naam ondertekenaar :                   vr.   T.   J.   F.   Moes                                                                                                                                   

Functie :                   Rector                                                                                                                                                  

Plaats  :                   Eindhoven                                                                                                                                           

Datum :                                                                                                                                                                                   

Handtekening namens :                                                                                                                                                                       

“Stichting Vrienden van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven”
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