OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE GIFT

Ondergetekende (naam schenker)
verklaart een periodieke gift te bestemmen voor Joods Educatief Centrum ‘Crescas’.
De gift wordt tot wederopzegging (minstens vijf jaar) gedaan en bestaat uit een vast bedrag van:
€

,

per jaar (bedrag in cijfers)
euro per jaar (bedrag in letters)

De eerste gift vindt plaats in (jaartal)

GEGEVENS SCHENKER
achternaam
voornamen (voluit)

m n v n

BSN/sofinummer

geboortedatum

-

-

geboorteplaats
straat

huisnummer

postcode en woonplaats

land

telefoonnummer
e-mailadres

GEGEVENS ECHTGEN(O)T(E) / GEREGISTREERD PARTNER VAN SCHENKER (indien van toepassing, zie toelichting)
achternaam
voornamen (voluit)

m n v n

BSN/sofinummer

geboortedatum

-

-

geboorteplaats

ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER VAN SCHENKER
plaats
datum

-

-

handtekening schenker

handtekening partner (indien van toepassing)

GEGEVENS CRESCAS (wordt ingevuld door Crescas)
naam instelling

Joods Educatief Centrum ‘Crescas’

transactienummer
RSIN/fiscaal nummer

808386165

IBAN (bankrekening)

NL73 ABNA 0542472910

ONDERTEKENING NAMENS JOODS EDUCATIEF CENTRUM ‘CRESCAS’ (wordt ingevuld door Crescas)
naam
functie
plaats

Amsterdam

datum

-

-

handtekening namens Crescas

RETOURADRES
Dit formulier graag volledig invullen, ondertekenen en sturen naar: Joods Educatief Centrum ‘Crescas’
				
Antwoordnummer 1011
				
1180 VD Amstelveen
Een postzegel is niet nodig.
Voor uw adminstratie retourneren wij het formulier na completering aan u.

TOELICHTING
Looptijd periodieke schenking
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Na 5 jaar
hebt u de mogelijkheid de periodieke schenking schriftelijk te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg
heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar. De periodieke gift eindigt bij overlijden van de schenker.
Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een
gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.
Gegevens en ondertekening partner schenker
Hebt u een echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner? Dan moet hij/zij de overeenkomst, op grond van
artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook ondertekenen.
Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de Burgerlijke stand van uw gemeente. U hebt geen geregistreerd
partnerschap als u alleen:
• een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris;
• in de administratie van uw gemeente met een huisgenoot op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Bewaar het origineel voor uw administratie
U stuurt het ingevulde formulier naar Crescas (zie boven voor retouradres). Na completering sturen wij het
originele formulier aan u terug, voor uw administratie. Wij houden zelf een kopie voor onze administratie. Het is
voor u van belang dat u het originele formulier goed bewaart, want op verzoek van de Belastingdienst moet u de
overeenkomst kunnen tonen.
Joods Educatief Centrum ‘Crescas’ is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI).

