Dierenasiel Amsterdam Noord & Oostzaan
van Stichting Dierenleed

SCHENKINGSOVEREENKOMST
Ja, ik ga over tot een periodieke schenking. Het is mijn geschenk voor het asiel en de katten.
Mijn gegevens
Achternaam
Voornamen (voluit)
Straat
Postcode
Geboorteplaats
Telefoon privé/mobiel
E-mailadres:
Legitimatiebewijs □ paspoort □ identiteitskaart
BSN/sofinummer

□ De heer

□ Mevrouw

Huisnummer
Woonplaats
Geboortedatum

Nummer

Gegevens van mijn partner
□ Ik ben gehuwd met
□ Ik ben geregistreerd partner van (geen notarieel samenlevingsovereenkomst)
□ Niet van toepassing
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboorteplaats
Legitimatiebewijs □ paspoort □ identiteitskaart

□ De heer

□ Mevrouw

Geboortedatum
Nummer

(graag ondertekenen op de achterkant van dit formulier)

Overeenkomst
Ik schenk: □ € 150,00

□ € 250,00

□ € 500,00

Bedrag in letters:

□ anders, namelijk €
euro per jaar

Met ingang van het jaar 20_ _ (jaartal) met een minimum van € 50,00.
De schenking gaat in na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen en zal tot wederopzegging
met een minimum van 5 jaar doorlopen. Na 5 jaar is het opzeggen van de overeenkomst op ieder moment
mogelijk. Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Dierenleed, gevestigd te Oostzaan.
Betaling d.m.v. automatische overschrijving
□ Ik zorg zelf dat het bedrag wordt overgemaakt:
□ per maand

□ per kwartaal

□ per halfjaar

□ per jaar

Of
Betaling d.m.v. acceptgiro aangezien ik niet met internetbankieren kan/wil betalen
□ Ik ontvang van het asiel graag een acceptgiro:
□ per maand

□ per kwartaal

□ per halfjaar

□ per jaar

Dierenasiel Amsterdam Noord & Oostzaan
van Stichting Dierenleed

Gegevens Stichting Dierenleed
Naam medewerker:
de heer W. Damstra
Functie:
penningmeester
Transactienummer
RSIN/Fiscaal nummer
8064.42.001

Ondertekening
Datum:

Datum:

Datum:

Handtekening schenker

Handtekening partner

Handtekening Stichting Dierenleed

========================================================================
Toelichting op de periodieke schenking
Belastingvoordeel
Bij een periodieke schenking bestaat er geen drempel voor de aftrekbaarheid van uw schenkingen. Dat
betekent dat het hele bedrag kan worden afgetrokken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook als
uw donaties in totaal lager zijn dan 1 procent van uw verzamelinkomen. Dit houdt in dat u, afhankelijk van
uw belastingtarief, momenteel tot 52 procent van uw schenking aan Stichting Dierenleed terug kunt
krijgen.
Bovendien hoeft Stichting Dierenleed geen belasting te betalen over uw schenking omdat Stichting
Dierenleed een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Het bedrag dat u schenkt, gaat dus
belastingvrij naar Dierenleed en komt daarmee volledig ten goede aan de katten.
LET OP ! Donaties gedaan voor het passeren van de overeenkomst tellen volgens de Belastingdienst niet
mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.

U regelt het eenvoudig
1. Vul de overeenkomst in tweevoud in. Vergeet uw handtekening niet (en eventueel die van uw partner)
2. Stuur de overeenkomst in tweevoud terug
3. U ontvangt de door Dierenleed ondertekenende overeenkomst terug

S.v.p. beide exemplaren ondertekend (eventueel door partner) opsturen naar:
Stichting Dierenleed, Zuideinde 220, 1511 GM OOSTZAAN.

