
Volmacht voor schenking  
Ja, ik wil Bont voor Dieren steunen door middel van een onderhandse schenking!  
 
 

Mijn gegevens 
 
Achternaam    Dhr. Mevr. 
Voornamen (voluit)      
Adres      
Postcode   Woonplaats   
Geboortedatum   Geboorteplaats   
Telefoon      
E-mail    (s.v.p. invullen in blokletters) 
Legitimatie Paspoort Identiteitskaart Nummer (kopie meesturen) 
 

Gegevens van mijn partner 
 
Burgerlijke staat Ik ben gehuwd met Ik ben geregistreerd partner van (geen notarieel samenlevingscontract) Niet van toepassing 
Achternaam     Dhr.     Mevr. 
Voornamen (voluit)      
Geboortedatum   Geboorteplaats   
Legitimatie Paspoort     Identiteitskaart Nummer  (kopie meesturen) 
 

Volmacht 
 
Ik schenk € 250 € 500 € 1.000 € 1.500 anders, namelijk €    
Bedrag in letters         euro per jaar 
Met ingang van   (jaartal)  Gedurende 5 jaar 10 jaar onbepaalde tijd (ná vijf jaar opzegbaar!) 
 
Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Bont voor Dieren ingeschreven in het handelsregister gehouden door de KvK onder nummer 41002701.  
 
Ik verklaar hierbij last en volmacht te geven aan een der medewerkers van Bont voor Dieren, gevestigd te 1019 AZ Amsterdam, Panamalaan 110 of een der 
medewerkers van stichting: medewerkers van de stichting om namens mij te verschijnen en de akte van schenking in de vorm van een periodieke gift (6.34/6.38 Wet 
Inkomstenbelasting 2001) te tekenen en al datgene te doen wat ter zake de schenking voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken. 
Kosten voor de akte komen ten laste van bovengenoemde instelling. Indien ik voor de vervaldatum onverhoopt kom te overlijden vindt er geen uitkering plaats, ook niet 
naar tijdsgelang. Ik verklaar: door middel van ondertekening kennis te hebben genomen van de concept notariële akte afgedrukt op de achterzijde van dit document en 
met de inhoud in te stemmen en geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte door de notaris.  

Machtiging voor automatische incasso 
 
Ik machtig hierbij bovengenoemde instelling om mijn periodieke schenking     

 per maand per kwartaal per half jaar per jaar ik maak het bedrag zelf over,  
 af te schrijven van rekeningnummer     bank giro 
Getekend te      Datum  
 Handtekening schenker     Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner  
 
 
 
 

Verklaart door medeondertekening de involge artikel 88 boek 1 van het  
Burgerlijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde. 

 
U wordt verzocht een kopie van uw geldige identiteitskaart (voor- en achterzijde) of paspoort en (indien van toepassing) dat van 

uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ter legitimatie bij te sluiten. U kunt dit sturen naar  
Schenkservice, Antwoordnummer 6062, 3700 VB Zeist (postzegel is niet nodig). 



Voorbeeld akte van schenking 
 
 
 
 
 
INHOUD SCHENKINGSOVEREENKOMST  
[Notaris]  
[Gevolmachtigde] 
[Uw gegevens] 
PERIODIEKE GIFT  
De comparant verklaart bij deze namens schenker aan: De 
statutair te [PLAATS] gevestigde instelling: [NAAM 
INSTELLING], welke [RECHTSVORM] haar adres heeft  
te [POSTCODE, ADRES], deze instelling hierna te noemen 
[VERKORTE NAAM], ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamers van Koophandel onder nummer [KVK NUMMER], 
aangemerkt door de Belastingdienst als algemeen nut beogende 
instelling en geregistreerd onder fiscaalnummer  
[FISCAALNUMMER], een periodieke gift, gedurende vijf jaar 
in termijnen te schenken.  
- De termijnen voor [VERKORTE NAAM] 

bedragen [BEDRAG] per jaar.  
- De termijnen dienen te worden voldaan in geld door 

incassering, storting op of overschrijving naar  
[REKENINGNUMMER] (onder vermelding van: notariële 
schenking) dan wel een ander door [VERKORTE NAAM] 
op te geven rekeningnummer.  

- De termijnen vervallen uiterlijk op eenendertig december 
van ieder jaar, voor het eerst in  
tweeduizend [INGANGSJAAR] en voor het laatst op 
eenendertig december tweeduizend [EINDJAAR].  

 
 
 
 
 
BELANGRIJKE BEPALINGEN  
BEPALINGEN  
Ten aanzien van deze periodieke gift gelden de 
volgende bepalingen:  
1. - De periodieke gift eindigt bij het overlijden van schenker.   

- Bij het overlijden zal geen verrekening of teruggave 
naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een 
gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.  

2. De periodieke gift kan niet worden herroepen, afgekocht, 
vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.  

3. De eventueel verschuldigde schenkbelasting en kosten 
van deze akte komen ten laste van de instelling.  

4. De periodieke gift kan beëindigd worden, zonder 
verrekening of terugbetaling van de reeds vervallen 
termijnen, in de navolgende situaties.  
A. na faillissement van de instelling (artikel 2:19 lid 

1c Burgerlijk Wetboek);  
B. bij het in kracht van gewijsde gaan van het besluit tot 

intrekking beschikking algemeen nut beogende 
instelling door de Belastingdienst;  

C. na arbeidsongeschiktheid of werkeloos raken van 
de schenker.  

Schenker mag niet of nauwelijks invloed hebben gehad op het 
ontstaan van bovengenoemde situatie. Beëindiging van de 
schenking anders dan door overlijden geschiedt door een 
schriftelijke verklaring gericht aan de instelling. De verklaring   
omvat één van de bovengenoemde 

beëindiginggronden. [Toestemming partner]  
[Slot] 



 
 
 
 

Maximaal voordeel voor al uw giften!  
Indien u van plan bent om aan meerdere goede doelen te geven, dan kunt u deze eenvoudig aan de akte toevoegen. Hierdoor worden deze giften 
ook volledig aftrekbaar. De kosten van de akte worden gedeeld door de opgenomen goede doelen wat het dus nog voordeliger voor ons maakt. 
Voorwaarden zijn dat het gaat om ANBI’s. 
 
 Naam ANBI instelling Plaats Bedrag Periode 
 (onderstaande instellingen toevoegen aan de schenkingsakte)      (min. 5 jaar) 

2.  Stichting Bont voor Dieren        
          
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
 
 Handtekening schenker   Handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner 
	

		

	


