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Goede Vriend
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Periodieke gift in geld | exemplaar voor de schenker
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Verklaring gift Meer informatie in de toelichting

Looptijd gift Meer informatie in de toelichting

Gegevens schenker 

1

2

3

De ondergetekende (naam schenker) 
verklaart een gift te doen aan 
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (minimaal €500,-)

(bedrag in letters)

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

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Emailadres

Wat is de looptijd van de gift?

In welk jaar vindt de eerste 
uitkering plaats?

5 jaar onbepaalde tijdjaar (minimaal 5 jaar)2a

2b

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

het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker

Stichting Universiteitsfonds Delft

€

euro

,

Door ondertekening van deze schenkingsovereenkomst wordt u Goede Vriend van het Universiteitsfonds Delft.



Gegevens Universiteitsfonds Delft Meer informatie in de toelichting4

Naam instelling of vereniging

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

4a

4b

4c

Transactienummer

RSIN/fiscaal nummer

Stichting Universiteitsfonds Delft

002760502

Ondertekening schenker 

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing) Meer informatie in de toelichting

Ondertekening namens Universiteitsfonds Delft Meer informatie in de toelichting

5

6

7

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening schenker

Handtekening partner schenker

Handtekening namens ontvanger

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Jasper Peterich

Directeur

Delft

TU Delft Library
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
Nederland

015 - 278 6409
ufonds@tudelft.nl
universiteitsfonds.tudelft.nl
NL48ABNA0441482295



Betalingswijze voor Periodieke Gift in geld 

SEPA-machtiging  (indien van toepassing)

8

U kunt uw periodieke gift als volgt betalen:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Universiteitsfonds Delft om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een be-

drag van uw rekening af te schrijven voor uw donatie aan het Universiteitsfonds Delft en;
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Stichting Universiteitsfonds Delft.

Zelf storten op IBAN: NL48 ABNA 0441 4822 95 t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Delft o.v.v. ‘Goede Vriend’ en uw 
naam. Wilt u van ons een betalingsverzoek ontvangen? ja in de maand 

nee

Per automatische incasso, bij voorkeur in de maand             . Ik vul onderstaande machtiging in.

9

Plaats

Datum

Handtekening

Land

Emailadres

IBAN BIC

Ondertekening schenker

Straat en huisummer

Postcode en woonplaats

De machtiging geldt tot wederopzegging. Hiervoor kan contact op worden genomen met het Universiteitsfonds Delft. 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 voorwaarden. Bijschrijving zal plaatsvinden op bankrekeningnummer NL48 ABNA 0441 4822 95, 
BIC: ABNANL2A t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Delft. De eerste afschrijving vindt plaats in de maand na ontvangst, jaarlijks op 
de laatste werkdag van maart of in uw gekozen voorkeursmaand.

Stuur het ingevulde formulier naar Universiteitsfonds Delft, Antwoordnummer 10150, 2600 VB Delft. Een postzegel is niet nodig. U 
kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail sturen naar ufonds@tudelft.nl.

TU Delft Library
Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
Nederland

015 - 278 6409
ufonds@tudelft.nl
universiteitsfonds.tudelft.nl
NL48ABNA0441482295

Naam

Voornamen (voluit)



Goede Vriend
SchenkingSovereenkomSt

Periodieke gift in geld | exemplaar voor de ontvanger

UniVersiteits
fonds
delft

Door ondertekening van deze schenkingsovereenkomst wordt u Goede Vriend van het Universiteitsfonds Delft.
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Prometheusplein 1
2628 ZC Delft
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universiteitsfonds.tudelft.nl
NL48ABNA0441482295

Verklaring gift Meer informatie in de toelichting

Looptijd gift Meer informatie in de toelichting

Gegevens schenker 

1

2

3

De ondergetekende (naam schenker) 
verklaart een gift te doen aan 
(naam instelling of vereniging)

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (minimaal €500,-)

(bedrag in letters)

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

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Straat en huisummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

Emailadres

Wat is de looptijd van de gift?

In welk jaar vindt de eerste 
uitkering plaats?

5 jaar onbepaalde tijdjaar (minimaal 5 jaar)2a

2b

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

het overlijden van de schenker

het overlijden van een ander dan de schenker

Stichting Universiteitsfonds Delft

€

euro

,



Gegevens Universiteitsfonds Delft Meer informatie in de toelichting4

Naam instelling of vereniging

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

4a

4b

4c

Transactienummer

RSIN/fiscaal nummer

Stichting Universiteitsfonds Delft

002760502

Ondertekening schenker 

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing) Meer informatie in de toelichting

Ondertekening namens Universiteitsfonds Delft Meer informatie in de toelichting

5

6

7

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening schenker

Handtekening partner schenker

Handtekening namens ontvanger

Naam

Voornamen (voluit)

BSN/sofinummer Geboortedatum

Geboorteplaats

Land

Ondertekening

Naam

Functie

Plaats

Datum

Jasper Peterich

Directeur

Delft
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Betalingswijze voor Periodieke Gift in geld 

SEPA-machtiging  (indien van toepassing)

8

U kunt uw periodieke gift als volgt betalen:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Stichting Universiteitsfonds Delft om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een be-

drag van uw rekening af te schrijven voor uw donatie aan het Universiteitsfonds Delft en;
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Stichting Universiteitsfonds Delft.

Zelf storten op IBAN: NL48 ABNA 0441 4822 95 t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Delft o.v.v. ‘Goede Vriend’ en uw 
naam. Wilt u van ons een betalingsverzoek ontvangen? ja in de maand 

nee

Per automatische incasso, bij voorkeur in de maand             . Ik vul onderstaande machtiging in.

9

Plaats

Datum

Handtekening

Land

Emailadres

IBAN BIC

Ondertekening schenker

Straat en huisummer

Postcode en woonplaats

De machtiging geldt tot wederopzegging. Hiervoor kan contact op worden genomen met het Universiteitsfonds Delft. 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 voorwaarden. Bijschrijving zal plaatsvinden op bankrekeningnummer NL48 ABNA 0441 4822 95, 
BIC: ABNANL2A t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Delft. De eerste afschrijving vindt plaats in de maand na ontvangst, jaarlijks op 
de laatste werkdag van maart of in uw gekozen voorkeursmaand.

Stuur het ingevulde formulier naar Universiteitsfonds Delft, Antwoordnummer 10150, 2600 VB Delft. Een postzegel is niet nodig. U 
kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail sturen naar ufonds@tudelft.nl.
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Nederland

015 - 278 6409
ufonds@tudelft.nl
universiteitsfonds.tudelft.nl
NL48ABNA0441482295

Naam

Voornamen (voluit)



Toelichting 'Schenkingsovereenkomst Periodieke gift in 
geld'
U wilt een periodieke gift doen aan een goed doel. 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 beide

exemplaren van de schenkingsovereenkomst. Bij
elektronische invulling van het formulier worden de
gegevens die u invult bij het exemplaar voor de schenker
automatisch gekopieerd naar het exemplaar voor de
ontvanger.

• De schenker ondertekent beide exemplaren en stuurt deze
naar: Universiteitsfonds Delft,  Antwoordnummer 10150,
2600 VB Delft of per mail naar ufonds@tudelft.nl.

• De ontvanger vult vervolgens de eigen onderdelen in op
het formulier en ondertekent beide exemplaren.

• De ontvanger stuurt het exemplaar voor de schenker naar
de schenker en houdt het eigen exemplaar.

Onderstaande cijfers corresponderen met de nummering van 
de onderdelen op het formulier.

1. Verklaring gift
In dit onderdeel vult u het volgende in:
• uw naam;
• de naam van de instelling
• 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.

Instelling
De instelling moet door de Belastingdienst zijn aangewezen als 
een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een overzicht 
van alle ANBI’s vindt u via www.belastingdienst.nl/giften. U 
kunt de instelling zelf ook om de aanwijzingsbeschikking ANBI 
vragen.

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.

4. Gegevens van het Universiteitsfonds Delft
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 het
Universiteitsfonds Delft 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 het Universiteitsfonds Delft
Hier vult degene die bevoegd is om namens het
Universiteitsfonds Delft de overeenkomst te ondertekenen, zijn
gegevens in.
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Nederland
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