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1 Verklaring periodieke schenking

2 Looptijd van periodieke schenking

3 Gegevens schenker

Gegevens Save the Children Nederland

Ondergetekende

Naam instelling of vereniging Stichting Save the Children Nederland4a

0068618784c

De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers)

* Betalingen gedaan vóór het passeren van de overeenkomst tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar. 

(bedrag in letters)

per jaar; die gedurende een aaneengesloten periode van minimaal vijf jaar gelijkmatig worden uitgekeerd.

De verplichting tot uitkering vervalt (aankruisen wat gewenst is) 

bij het overlijden van de schenker

bij het overlijden van een ander, namelijk (vul naam van die persoon in)

verklaart een schenking te doen aan Stichting Save the Children Nederland

Naam

Voornamen (voluit)

Land

Telefoonnummer en mobiel

€

E-mailadres

In welk jaar vindt de eerste 
schenking plaats?

2b

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Let op! Save the Children vult dit onderdeel in.

Transactienummer

RSIN/fiscaalnummer

4b

OVEREENKOMST
PERIODIEKE SCHENKING

euro

Wat is de looptijd van de schenking?2a onbepaalde tijd (na vijf jaar kunt u deze op elk moment beëindigen)

z.o.z.

BSN-nummer

Geboortedatum en -plaats

Geslacht



5

6

7

8

Ondertekening schenker

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)

Ondertekening namens Save the Children Nederland

Gegevens over de wijze van betaling

Plaats en datum

Handtekening schenker

Bedrag

IBAN

in gelijke termijnen per:

Doorlopende SEPA-machtiging 
Door deze optie te kiezen en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Save the Children
Nederland doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht aan Stichting Save the Children Nederland. Als u het niet eens bent met een afschrijving, 
kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. Incassant-ID: NL05ZZZ412014630000  

maand

per jaar af te schrijven van mijn rekeningnummer:

Ondertekening

Handtekening partner schenker

Handtekening namens ontvanger

Plaats en datum

Naam

Naam

Functie

Voornamen (voluit)

Land

Ik betaal per automatische incasso en machtig Stichting Save the Children Nederland om:

Ik maak het bedrag over  IBAN: NL24 RABO 0343 5000 00 ten name van Save the Children onder vermelding van 
 Periodieke Schenking + uw transactienummer

kwartaal half jaar jaar

€

STICHTING SAVE THE CHILDREN NEDERLAND, LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 131, 2593 BM DEN HAAG

(s.v.p. een keuze aankruisen)

Plaats en datum

Geboortedatum en -plaats

De heer P. M. Kraan

Directeur

Den Haag

Dhr./Mevr./Privé



STICHTING SAVE THE CHILDREN NEDERLAND, LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 131, 2593 BM DEN HAAG

U wenst een periodieke schenking te doen aan Save the Children. 

Als uw periodieke schenking voldoet aan een aantal voorwaarden, 

kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan 

eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en  

Save the Children. 

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken. 

Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt opnemen? 

Bijvoorbeeld dat de schenking eindigt bij het overlijden van meerdere 

personen? Dan kunt een overeenkomst door de notaris laten 

opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst opmaken 

tussen u en Save the Children. 

Voorwaarden periodieke schenking 

Aan welke voorwaarden een periodieke schenking moet voldoen om  

in aanmerking te komen voor aftrek in uw aangifte 

inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften. 

Stappenplan 

In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en Save the Children 

moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een 

periodieke schenking in de inkomstenbelasting. 

–  De schenker vult zijn gegevens in op de ‘Overeenkomst periodieke 

 schenking’.

–  De schenker ondertekent het exemplaar  stuurt het exemplaar 

naar Save the Children. 

–  Save the Children vult vervolgens haar gegevens in op het 

formulier en ondertekent het exemplaar. 

–  Save the Children stuurt het exemplaar terug naar de schenker. 

Looptijd van de schenking 

Na vijf jaar zal de periodieke schenking jaarlijks stilzwijgend verlengd 

worden. U kunt de overeenkomst (na min. 5 jaar) op elk moment 

beëindigen.

Jaar eerste uitkering 

Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de 

periodieke schenking betaalt aan Save the Children. Dat hoeft niet 

hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, 

maar kan in elk geval niet een jaar eerder zijn. 

Let op: schenkingen die u hebt gedaan voor het sluiten van de 

overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. 

Gegevens Save the Children 

Transactienummer 

Het transactienummer is het nummer waaronder Save the Children  

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. Save the Children mag hetzelfde nummer dus  

maar één keer gebruiken.  

RSIN/fiscaal nummer 006861878 Dit is het nummer waaronder  

Save the Children bij de Belastingdienst bekend is. 

Gegevens en ondertekening partner schenker 

Hebt u een echtgenoot c.q. echtgenote of geregistreerd partner? Dan 

moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 

van boek I 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 c.q. echtgenote? En wilt  

u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft 

uitgesproken, moet uw echtgenoot c.q. echtgenote de overeenkomst  

toch medeondertekenen. 

Ondertekening namens Save the Children 

Hier vult degene die bevoegd is om namens de instelling of vereniging  

de overeenkomst te ondertekenen, zijn c.q. haar gegevens in.  

Gegevens over de wijze van betalen 

Hier kiest u de wijze waarop u aan de betaling wilt voldoen. Kruis het 

vakje aan dat staat bij de wijze waarop u wilt betalen. Heeft u een vraag 

over periodiek schenken, neem dan contact op met de Donateursservice 

van Save the Children, telefonisch 070 – 338 4444 of per e-mail naar 

donateursservice@savethechildren.nl

Verklaring schenking 

In dit onderdeel vult u het volgende in: 

-  uw naam 

-  het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven 

-  of de schenking eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander. 

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen 

De gift moet bestaan uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke 

uitkeringen. Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde 

bedrag aan Save the Children te betalen. U mag zelf bepalen of u dat 

jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke 

maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan Save the 

Children betaalt, 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. De ander kan 

iedereen zijn, bijvoorbeeld uw broer of partner. U moet wel een keuze 

maken of u de uitkeringen laat eindigen bij uw overlijden of bij het 

overlijden van een ander. Deze overeenkomst kunt u niet gebruiken 

als u de uitkeringen wilt laten eindigen bij het overlijden van meerdere 

personen. 

1

3

2

4

5

6

TOELICHTING
PERIODIEKE SCHENKING


	Tekstveld 1: 
	Tekstveld 2: 
	Tekstveld 3: 
	Selectievakje 1: Off
	Selectievakje 2: Off
	Tekstveld 5: 
	Selectievakje 4: Off
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 111: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 29: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 32: 
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 34: 
	Tekstveld 35: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 39: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 41: 
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 110: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 47: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 49: 
	Tekstveld 50: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 54: 
	Tekstveld 55: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 58: 
	Tekstveld 59: 
	Tekstveld 60: 
	Tekstveld 61: 
	Tekstveld 62: 
	Tekstveld 63: 
	Tekstveld 64: 
	Tekstveld 65: 
	Tekstveld 66: 
	Tekstveld 67: 
	Tekstveld 68: 
	Tekstveld 69: 
	Tekstveld 70: 
	Tekstveld 71: 
	Tekstveld 72: 
	Tekstveld 73: 
	Tekstveld 74: 
	Tekstveld 75: 
	Tekstveld 76: 
	Tekstveld 77: 
	Tekstveld 79: 
	Tekstveld 80: 
	Tekstveld 81: 
	Tekstveld 82: 
	Tekstveld 83: 
	Tekstveld 84: 
	Tekstveld 85: 
	Tekstveld 86: 
	Selectievakje 11: Off
	Tekstveld 101: 
	Tekstveld 102: 
	Tekstveld 103: 
	Tekstveld 104: 
	Tekstveld 105: 
	Tekstveld 106: 
	Tekstveld 107: 
	Tekstveld 108: 
	Tekstveld 109: 
	Tekstveld 1010: 
	Tekstveld 1011: 
	Tekstveld 1012: 
	Tekstveld 1013: 
	Tekstveld 1014: 
	Tekstveld 1015: 
	Tekstveld 1016: 
	Tekstveld 1017: 
	Tekstveld 1018: 
	Tekstveld 1019: 
	Selectievakje 13: Off
	Selectievakje 14: Off
	Selectievakje 15: Off
	Selectievakje 16: Off
	Selectievakje 17: Off


