
Overeenkomst
Periodieke gift in geld

 Verklaring gift

De ondergetekende (naam schenker) __________________________________________________________

verklaart een gift te doen aan ________________________________________________________________

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke bijdragen van (bedrag in cijfers) € ____________________

(Bedrag in letters) ______________________________________________________________ euro per jaar, 

die gedurende minstens vijf jaar worden gedaan, startende in het jaar ________________________________ 

en eindigen bij:    

 Gegevens schenker

Naam ___________________________________________________________________________________

Voornamen (voluit) ________________________________________________________________________

Geboortedatum ______________________________ Geboorteplaats _______________________________

Adres ___________________________________________________________________________________

Postcode _________________ Woonplaats ____________________________________________________

Land ______________________________ BSN/Sofinummer ______________________________________

Telefoonnummer __________________________________________________________________________

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? 

Vul dan de naam in van die persoon: __________________________________________________________

Mr. Hans van Mierlo Stichting

Overlijden van de schenker

Overlijden van ander dan de schenker

Onvrijwillige werkloosheid schenker

Arbeidsongeschiktheid van schenker

Looptijd gift: 5 jaar  Onbepaalde tijd  Anders, namelijk:     jaar (minimaal vijf)



 Gegevens instelling of vereniging

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Naam instelling of vereniging ________________________________________________________________

Transactienummer ________________________________________________________________________

RSIN ___________________________________________________________________________________

 Gegevens betaling

Ik betaal per automatische incasso. Ik machtig hierbij

Naam instelling of vereniging ________________________________________________________________

Adres ________________________________________________Postcode ___________________________

Plaats _______________________________________________Land ______________________________

Incassant ID _____________________________________________________________________________

Kenmerk van de machtiging (invullen door Mr. Hans van Mierlo Stichting) _____________________________

Om (bedrag in cijfers) € __________________(bedrag in letters) ________________________________ euro

met ingang van (datum) _____________________________________________________________________

af te schrijven van mijn rekening (IBAN rekeningnummer) __________________________________________

in de volgende termijnen:  Per maand  Per kwartaal  Per jaar

Of: Ik maak het bedrag zelf over op rekeningnummer NL19 RABO 0143877194 

Mr. Hans van Mierlo Stichting

Mr. Hans van Mierlo Stichting

Hoge Nieuwstraat 30 2514 EL

Den Haag Nederland

NL75ZZZ404078630000

002958168

 Gegevens partner (indien van toepassing)

Naam ___________________________________________________________________________________

Voornamen (voluit) ________________________________________________________________________

Geboortedatum ______________________________ Geboorteplaats _______________________________

Land ______________________________ BSN/Sofinummer _____________________________________



 Ondertekening namens instelling of vereniging

Let op! Laat dit onderdeel invullen door de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Naam __________________________________________________________________________________

Functie _________________________________________________________________________________

Getekend te ___________________________________________ Datum ____________________________

Handtekening namens de Mr. Hans van Mierlo Stichting

 Ondertekening

Getekend te ______________________________________________________________________________

Datum __________________________________________________________________________________

Handtekening schenker         Handtekening partner (indien aanwezig)

Let op! Vergeet geen kopie van uw identiteitsbewijs en evt. dat van uw partner mee te sturen



Voordeel voor u en ons
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u tot wel 52% meer geven aan de Van Mierlo Stichting, 
terwijl u uiteindelijk netto evenveel betaalt als nu. Een echte win-win situatie voor zowel ons als uzelf. 
Alvast hartelijk dank namens de Stichting!

Wilt u de Mr. Hans van Mierlo Stichting voor 
langere tijd financieel ondersteunen? Dan is een 
schenkingsovereenkomst voor u een mogelijkheid. 
Door de donatie vast te leggen, wordt deze 
beschouwd als periodieke gift en is daarom volledig 
fiscaal aftrekbaar. Deze overeenkomst houdt in dat 
u elk jaar, gedurende een periode van minimaal vijf 
jaar, een vast bedrag doneert aan de Mr. Hans van 
Mierlo Stichting. Hierdoor kunt u meer schenken 
zonder dat dit u netto meer kost.

Wilt u iets afspreken wat niet in deze overeenkomst is 
opgenomen? Neem dan contact op met Bob Boot via 
fondsenwerving@d66.nl of 0703566066.

Stappenplan
Hieronder kunt u lezen welke stappen u moet nemen 
om de periodieke schenkingsovereenkomst in orde te 
maken.
O U vult, evt. samen met uw partner, uw onderdelen 
in op overeenkomst.
O U ondertekent het formulier en stuurt dit samen 
met kopie van uw legitimatiebewijs, en evt. dat van 
uw partner, op naar:
     Mr. Hans van Mierlo Stichting
     Antwoordnummer 1966
     2509 WB Den Haag
O Wij vullen vervolgens de benodigde gegevens 
in zoals een uniek transactienummer en de 
ondertekening namens de organisatie.
O Wij maken een digitale kopie en passen indien 
nodig uw contributie aan.
O U ontvangt de volledig ingevulde overeenkomst 
op uw huisadres. Bewaar deze goed! Deze 
kunt u gebruiken als bewijsstuk bij uw aangifte 
Inkomstenbelasting.
O U kunt vervolgens, mits u het jaarbedrag voldaan 
heeft, dit aftrekken tijdens uw belastingaangifte.

Wat is de looptijd van de 
schenkingsovereenkomst?
Uw gift is een periodieke schenking wanneer u deze 
voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren 
aangaat. U kunt er ook voor kiezen om de periode 
voor een langere periode of voor onbepaalde tijd aan 
te gaan.

Wat is het eerste jaar dat ik het afgesproken 
bedrag moet overmaken?
U geeft zelf aan in welk jaar u de 
schenkingsovereenkomst wil laten ingaan. U kunt de 
overeenkomst ook in een later, maar nooit in eerder 
jaar in laten gaan. Het afgesproken jaarbedrag moet 
elk jaar voor 31 december binnen zijn bij de Mr. Hans 
van Mierlo Stichting.
Voorbeeld
U spreekt in januari 2015 af dat u elk jaar €300,- 
schenkt aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting. De 
eerste keer dat u het bedrag overmaakt is februari 
2015. U vult dan als beginjaar 2015 in.

Wanneer stopt uw gift?
In de overeenkomst vindt u een aantal situaties waarin 
de gift eindigt. U kunt hierin selecteren welke voor 
u van toepassing zijn. Wanneer de overeenkomst 
eerder stopt vanwege een of meerdere van de 
afgesproken situaties dan blijft de belastingaftrek over 
eerdere jaren staan. Als u besluit om de Mr. Hans van 
Mierlo Stichting voor onbepaalde tijd te steunen dan 
stopt de schenking pas wanneer u overlijdt. Wel heeft 
u dan het recht om de schenking na verloop van de 
vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen.

Wanneer moet mijn partner meetekenen?
Dit is alleen nodig wanneer u een echtgenoot 
of geregistreerd partner hebt. Wanneer u een 
samenlevingscontract heeft is dit geen verplichting.

Ondertekening namens ons
Hier vult degene die bevoegd is om namens ons de 
overeenkomst te ondertekenen, zijn gegevens in.

Waar kan ik meer informatie vinden over periodiek 
schenken aan de Mr. Hans van Mierlo Stichting?
U vindt de meest gestelde vragen en antwoorden 
via https://vanmierlostichting.d66.nl/veelgestelde-
vragen/ en via www.belastingdienst.nl/giften.

Uw eigen voordeel berekenen? Kijk op 
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Voor meer informatie kunt u ook een bericht sturen 
naar fondsenwerving@d66.nl of bellen met Bob Boot 
via 0703566066.

 Toelichting

Let op! De uiteindelijke fiscale aftrek is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Win zo nodig advies in bij een financieel 
adviseur om uw voordeel te berekenen.

https://d66.nl/doneren/schenkingsovereenkomst/
https://d66.nl/doneren/schenkingsovereenkomst/
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

