
 

 

 

 

 

      De Zwanenlijst schenkingsovereenkomst 

      Periodieke gift in geld  

 

De K.S.R.V. Njord maakt grote stappen. Vanwege het sterk groeiende ledenaantal en de steeds 
sterker wordende concurrentie is Njord continu bezig met het verbeteren van de vereniging en 
het sportklimaat waar onze leden zo trots op zijn. Deze stappen zet Njord met een belangrijk 
doel voor ogen: hard varen. Heeft u ook een lichtblauw hart en wilt u net als de leden bijdragen 
aan de groei van onze vereniging en in het bijzonder aan onze vloot? Uw gift zal aangewend 
worden ter bevordering van de vloot.       

1 Verklaring gift 
 

De ondergetekende (naam schenker) 

verklaart een gift te doen aan  

(naam vereniging)                                                                                                  

 

Deze gift bestaat uit vaste en gelijkmatige  

periodieke uitkeringen van  

(bedrag in cijfers, minimaal 250 euro)  

 

(bedrag in letters, minimaal 250 euro)  

 

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:  

              Het overlijden van de schenker 

              Het overlijden van een ander dan de schenker            

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de 
schenker? Vul dan de naam in van die persoon.                

                         

 

 



2 Looptijd van de gift  
 

2a Wat is de looptijd van de gift?          5 jaar  

jaar (minimaal vijf jaar)    

   Onbepaalde tijd (minimaal vijf jaar) 

2b   Wat is de datum van de eerste uitkering?  

 

3 Gegevens schenker  
 

Naam  

Voornamen (voluit)  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats 

Land 

Telefoonnummer  

Emailadres 

 

4 Gegevens vereniging 
 

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de instelling of vereniging waaraan u de periodieke gift doet! 

4a Naam vereniging  

4b Transactienummer   

4c RSIN/fiscaal  
(identificatienummer)  

  

Koninklijke Studenten Roeivereeniging “Njord” 



5 Ondertekening schenker 
 

Plaats 

Datum  

Handtekening schenker  

 

 

 

6 Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) 
 

Naam  

Voornamen (voluit)  

Burgerservicenummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Land 

Ondertekening 

Plaats  

Datum  

Handtekening partner schenker  

 

 

 

 

7 Ondertekening namens K.S.R.V. ‘Njord’  
 

Naam  

Functie  

Plaats  

Datum  

Handtekening namens ontvanger  

 



8 Betalingswijze voor periodieke gift in geld 
 

Ik wil mijn schenkingstermijnen als volgt betalen: 

 Na toezending betalingsverzoek door de K.S.R.V. Njord Zelf storten op IBAN:  
NL22 RABO 0316 0048 04 t.n.v. K.S.R.V. "Njord' en onder vermelding van uw naam. 

 Per automatische incasso, bij voorkeur in de maand 

Ik vul onderstaande machtiging in. 

 

Machtigingsovereenkomst – Doorlopende SEPA machtiging 

Naam incassant  

Adres incassant  

Land incassant 

Incassant – id 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

x K.S.R.V. ‘Njord’ om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap en  

x Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig 
de opdracht van K.S.R.V. ‘Njord’.  

De afschrijving wordt 14 dagen voor incasso aangekondigd. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

Naam en voorletters  

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

IBAN (rekeningnummer)  

Handtekening  

 

 

 

 

  

K.S.R.V. “Njord” 

Morsweg 182-184, 2332ES Leiden 

Nederland 

NL53ZZZ404458340000 



Toelichting ‘Schenkingsovereenkomst periodieke gift in geld’ 
 

Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften die via een schenkingsovereenkomst tussen gevende 
en ontvangende partij worden vastgelegd fiscaal aftrekbaar. Indien u zich vastlegt om 
gedurende minimaal vijf jaar elk jaar hetzelfde bedrag te schenken, kunt u deze gift als 
periodieke gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U legt zich vast door deze 
Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in geld in te vullen.  

Stappenplan  

In het stappenplan leest u wat u, ‘de schenker’, en wij, 'de ontvanger' moeten doen, zodat u de 
betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelasting. 

- De schenker vult zijn/haar onderdelen in op de schenkingsovereenkomst.  

- De schenker ondertekent de schenkingsovereenkomst en stuurt deze per mail naar: 
extern@njord.nl  

- De ontvanger vult vervolgens de eigen onderdelen in op het formulier en ondertekent de 
schenkingsovereenkomst  

- De ontvanger mailt de schenkingsovereenkomst naar de schenker en bewaart zelf ook een 
exemplaar 

1. Verklaring gift  

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 gift 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 te betalen. U mag zelf bepalen of u dat 
jaarlijkse bedrag betaalt in meerdere termijnen, of dat u het 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 uw partner.  

2. Looptijd van de gift  

Hier vult u het aantal jaren in dat u de uitkeringen doet. U moet minimaal vijf jaar lang een gift 
doen om deze gift als periodieke gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 
Doet u langer dan vijf jaar een gift? Dan vult u het afgesproken aantal jaren in. Spreekt u af dat 
u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde 
tijd’ aan.  

Jaar eerste uitkering  
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt. Dat 
hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in 
elk geval niet een eerder jaar zijn.  

  

mailto:extern@njord.nl


4. Gegevens van de K.S.R.V. Njord  

Het transactienummer is het unieke nummer waaronder wij uw gift opnemen in onze 
administratie. Wij vullen dit nummer in. Het RSIN/fiscaal nummer is het nummer waaronder 
K.S.R.V. Njord bij de belastingdienst bekend is.  

6. Gegevens en ondertekening partner schenker  

Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst 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 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? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de 
rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch 
meeondertekenen.  

7. Ondertekening namens K.S.R.V. Njord 
Hier vult degene die bevoegd is om namens de K.S.R.V. Njord de overeenkomst te 
ondertekenen, zijn gegevens in. 
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