Stichting Mirembe
steunt medische en
educatieve projecten
in Oeganda
Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking
U kunt het formulier digitaal invullen en printen. Dat is eenvoudig en duidelijk.
Wanneer alles is ingevuld, print u het formulier voor ondertekening. Het is van belang dat twee origineel getekende
exemplaren aan Stichting Mirembe worden verzonden. Vervolgens krijgt u één, ook door Stichting Mirembe ondertekend
formulier, retour. Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de
overeenkomst namelijk kunnen overleggen.
1

Basisgegevens
 Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in.

Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken (ook al betaalt u dit in termijnen).
De overeenkomst zal bij uw overlijden eindigen. U kunt er ook voor kiezen dat deze overeenkomst wordt
beëindigd bij het overlijden van uw partner.

2

Looptijd periodieke schenking
 Een andere voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten
loopt. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke schenking
te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar.
 In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.

3

Persoonlijke gegevens schenker
Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk
verwerkt.

De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn.

4

Gegevens Stichting Mirembe
 Deze gegevens worden ingevuld door een gemachtigde van Stichting Mirembe.
De naam dient de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister.
 Het transactienummer is uniek en refereert aan de administratie die Stichting Mirembe aanhoudt
t.b.v. van deze overeenkomst.
 Het fiscale nummer van de Stichting zoals geregistreerd bij de Belastingdienst.

6

Persoonlijke gegevens van de echtgenoot / geregistreerd partner van de schenker
Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of
geregistreerd partner van de schenker.

Vul de eigen achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in.

Laat uw partner ook ondertekenen.

7

Handtekening (namens) Stichting Mirembe

Dit gedeelte dient net als punt 4, verzorgd te worden door Stichting Mirembe.

Degene die hier zal tekenen is hiervoor bevoegd / gemachtigd namens de Stichting.

Handtekening(en) schenker

Nu dient u het formulier te printen als u dit digitaal hebt ingevuld.


Gaarne met blauwe pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd
partnerschap heeft, dient uw partner ook te ondertekenen.

Stuur beide formulieren naar: Stichting Mirembe, t.a.v. de penningmeester

G. van Balenstraat 28
4942 VG Raamsdonksveer
De wijze van betaling

U moet zelf voor overboeking zorgen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt:
NL28ABNA0422572020 en het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 4.

Een periodiek overboeking via de bank helpt om het niet te vergeten.

Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk
kalenderjaar te zijn overgemaakt.

