
Periodieke Schenkingsovereenkomst

1a Naam van de schenker  M    V

1b Naam van de begunstigde Stichting MIVA

1c Vast bedrag per jaar in euro (minimaal € 50,- per jaar)

Vast bedrag per jaar in letters 

2a Looptijd schenking  onbepaalde tijd (min. 5 jaar)   _____ jaar (min. 5 jaar)   5 jaar

2b Ingangsjaar van de schenking 

2c De verplichting tot uitkering vervalt:

  bij het overlijden van de schenker.

  wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt.

Achternaam schenker 

Voornamen voluit 

 BSN/sofinummer 

Geboortedatum, -plaats 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

 Land (indien niet Nederland) 

Telefoonnummer(s) 

E-mailadres

 Partner   Ja (ga door naar 4)   Nee (ga door naar 6, z.o.z)

 Achternaam 

Voornamen voluit 

 BSN/sofinummer 

Geboortedatum, -plaats 

 Adres (indien afwijkend) 

5a Naam begunstigde 

Straat en huisnummer 

Stichting MIVA

Havensingel 26

Postcode en woonplaats 5211 TX ‘s-Hertogenbosch

 Land Nederland

5b Transactienummer  (in te vullen door MIVA)

5c Fiscaal nummer 003024763

1 Basisgegevens

2 Looptijd periodieke schenking

3 Gegevens schenker

4 Gegevens partner (alleen in te vullen wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap)

5 Gegevens Stichting MIVA



Ik maak het bedrag zelf over op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA o.v.v. het transactienummer (zie onder 5). 

Doorlopende SEPA-machtiging: Ik betaal per automatische incasso en machtig Stichting MIVA hierbij:

om een vast bedrag per jaar in euro  

met ingang van  

af te schrijven van mijn rekeningnummer IBAN 

in gelijke termijnen per  maand   kwartaal   halfjaar   jaar

Kenmerk van de machtiging  (in te vullen door MIVA)

Door ondertekening van deze machtiging geeft u de begunstigde toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht in deze overeenkomst vermeld. 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.

Plaats  Datum  

Handtekening schenker: Handtekening partner (indien van toepassing):

2. Looptijd periodieke schenking
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaar-
heid is dat de schenking minimaal 5
jaar aaneengesloten loopt. Heeft u een
schenking voor onbepaalde tijd dan
heeft u de mogelijkheid na 5 jaar de peri-
odieke schenking te beëindigen, zonder
dat dit een negatief gevolg heeft voor de 
aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar.
De periodieke gift eindigt bij het overlij-
den 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.

4. Gegevens en ondertekening 
partner schenker
Hebt u een echtgeno(o)te of geregis-
treerd partner? Op grond van artikel 88
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is
de toestemming vereist van de echt-
genoot of geregistreerd partner van de
schenker. Dan moet hij/zij de overeen-
komst ook ondertekenen, op grond van
artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek. Geregistreerd partnerschap is
vastgelegd bij de burgerlijke stand van
de gemeente. U hebt geen geregistreerd 
partnerschap als u alleen:
• een samenlevingscontract hebt laten

opmaken door een notaris, 
• met een huisgenoot staat ingeschre-

ven op hetzelfde adres in de adminis-
tratie van uw gemeente.

6. Betaalwijze
Hier geeft u - als schenker - aan of u
volmacht verleent aan Stichting MIVA tot 
het automatisch afschrijven van de jaar-
lijkse bedragen en in welke termijnen die 
afschrijving dient te geschieden. Als u
volmacht verleent, moet u deze apart te-
kenen. In dat geval moet u dus twee keer 
uw handtekening zetten, een keer bij de
machtiging en een keer onderaan de
overeenkomst. U kunt ook aangeven zelf 
voor overmaking zorg te willen dragen.
Let u er in dat geval goed op dat u de
juiste IBAN gebruikt en telkens het unie-
ke transactienummer vermeldt, zoals is
vermeld onder punt 4. Het overeengeko-
men jaarlijkse bedrag van uw periodieke
schenking dient  telkens vóór het einde
van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. 

Betalingen die voor de datum van in-
gang van de overeenkomst tot periodie-
ke schenking zijn gedaan, worden niet 
meegerekend.

Bewaar het origineel voor uw 
administratie
U stuurt het ingevulde formulier naar 
MIVA, op bovengenoemd adres. Na 
completering retourneren wij u het origi-
nele formulier voor uw administratie. Wij 
houden zelf een kopie voor onze admi-
nistratie. Het is van belang dat u het ori-
ginele formulier goed bewaart, want op 
verzoek van de Belastingdienst moet de 
overeenkomst kunnen worden getoond.

6 Betaalwijze

 Datum 

7 Ondertekening namens Stichting MIVA

Plaats  Datum  

Handtekening schenker: Handtekening partner (indien van toepassing):

8 Ondertekening schenker

Stuur dit formulier ondertekend in een ongefrankeerde envelop naar: Stichting MIVA, t.a.v. Birgit Pans, Antwoordnummer 10311, 

5200 VB ‘s-Hertogenbosch. U kunt het ingevulde formulier ook mailen naar birgit@miva.nl

9 Verzending

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking

Naam      S. Berdenis van Berlekom, directeur

Plaats        's-Hertogenbosch

Handtekening namens MIVA:
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