
 

Op grond van 
artikel 88 van boek 
1 van het Burgerlijk 
Wetboek moet een 
echtgenoot of 
geregistreerd 
partner deze 
overeenkomst ook 
tekenen. 

Overeenkomst Periodieke schenking 
 
Uw periodieke schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbare som zonder minimum drempel en 
zonder maximum voor het aftrekbaar bedrag.  
 

PERSOONSGEGEVENS SCHENKER 
 

Achternaam                                                                           

Voornamen (voluit)                                                              

Geslacht M    V 

Burgerservicenummer (BSN)                                              

Geboortedatum                                        

Geboorteplaats                                        

Straat en huisnummer                             

Postcode en woonplaats                          

Land                                  

Telefoonnummer                               

Mobiel telefoonnummer                        

E-mailadres                               
 

 
GEGEVENS PARTNER SCHENKER (INDIEN VAN TOEPASSING) 
 

Achternaam       

Voornamen (voluit)       

Geslacht  M    V 

Geboortedatum       
 

 
 

 

 
BEDRAG EN LOOPTIJD 
 

Ik verklaar een periodieke schenking te doen aan Worldconnectors. 
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige uitkeringen van: 
Bedrag in cijfers (per jaar)       
Bedrag in letters (per jaar)      

    De ingangsdatum van de overeenkomst is      
 

• De looptijd van de schenking is voor onbepaalde tijd 

• De overeenkomst kan voortijdig beëindigd worden bij mijn overlijden. Ik 
heb tevens het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen bij het 
verliezen van mijn baan, in geval van arbeidsongeschiktheid of bij het 
vervallen van de ANBI status van Worldconnectors.  

 
 

We gebruiken uw 
gegevens alleen voor 
onze administratie. Deze 
zijn alleen toegankelijk 
voor het secretariaat en 
leden van het bestuur. 
Invullen van uw BSN is 
vanuit wetgeving 
verplicht 

Om in aanmerking te 
komen voor 
belastingaftrek geldt 
vanuit de 
belastingdienst een 
looptijd van 
minimaal 5 jaar. Na 
vijf jaar kunt u deze 
overeenkomst op elk 
moment beëindigen. 



 
 
BETAALWIJZE 
 

 Ik machtig Worldconnectors om het jaarbedrag van mijn rekening te schrijven 
Mijn IBAN bankrekeningnummer is                                                                   
 

 Ik maak het bedrag jaarslijk zelf over op IBAN Bankrekeningnummer NL38 TRIO 0320 1522 19 van 
Worldconnectors o.v.v. het transactienummer van de periodieke schenkingsovereenkomst.  
 

 
ONDERTEKENING 
 

Plaats                

Datum                
 
 
 

 
VERZENDING 
 
Mail of stuur dit formulier naar 
 
Roundtable@worldconnectors.nl 
 
Of 
 
Worldconnectors 
Mauritskade 64 
1092 AD Amsterdam 
The Netherlands 
 

 
GEGEVENS EN ONDERTEKENING WORLDCONNECTORS 
(IN TE VULLEN DOOR WORLDCONNECTORS) 
 
 

Organisatie   Vereniging Worldconnectors                

RSIN/fiscaal nummer   854475096    

Transactienummer (TN)                   

Naam                    

Functie                 

Plaats                  

Datum                

 
Handtekening namens ontvanger 

 

 

Handtekening Schenker Handtekening Partner 

Het transactienummer 
(TN) is een uniek 
nummer dat 
gekoppeld is aan deze 
overeenkomst. Het TN 
en het RSIN heeft u 
nodig bij uw 
belastingaangifte. 
 
Na ontvangst van dit 
formulier voegen wij 
het transactienummer 
toe, ondertekenen wij 
de overeenkomst en 
sturen we u deze 
retour.  

mailto:Roundtable@worldconnectors.nl

