Overeenkomst periodieke gift met NVMP
1. VERKLARING GIFT
De ondergetekende (naam schenker)
verklaart een gift te doen aan de NVMP.
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €
(bedrag in letters)
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
Wat is de looptijd van de gift?
onbepaalde tijd
5 jaar
De eerste uitkering vindt plaats In
Betalingen die zijn gedaan voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst worden niet
meegerekend.
3. GEGEVENS SCHENKER
Achternaam

m

v

Voornamen (voluit)
BSN
Geboorteplaats
Straat

Geboortedatum

huisnummer

Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
4. GEGEVENS ECHTGENO(O)T(E)/GEREGISTREERD PARTNER VAN SCHENKER (indien aanwezig)
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN
5. DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Ik machtig hierbij de NVMP om mijn periodieke gift in gelijke termijnen
per maand
per kwartaal
per halfjaar
per jaar
af te schrijven van IBAN
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan NVMP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven vanwege uw donatie aan de NVMP. En u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van NVMP. 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.

Ik maak het onder punt 1 genoemde totaalbedrag op eigen initiatief, op een door mij gewenst
moment, onder vermelding van ‘periodieke gift’, over op IBAN NL36 TRIO 0379 7143 29 ten name van Ned.
Ver. Med. Polem.
6. GEGEVENS NVMP (Let op: dit onderdeel wordt ingevuld door NVMP)
Naam vereniging: NVMP
Transactienummer
RSIN/fiscaalnummer
009337416
7. ONDERTEKENING SCHENKER EN PARTNER VAN SCHENKER
Plaats
Datum
Handtekening schenker
Handtekening partner (indien van toepassing)

8. ONDERTEKENING NAMENS NVMP (Let op: dit onderdeel wordt ingevuld door NVMP)
Naam Hans van Iterson
Functie bureaucoördinator
Plaats Geldermalsen
Datum
Handtekening
Stuur dit formulier naar: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen of scan het aan: office@nvmp.org.
Wij zullen het formulier na completering aan u retourneren voor uw administratie.
TOELICHTING
U wilt een periodieke gift doen aan NVMP. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u
die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn
opgemaakt tussen u en NVMP. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.
Voorwaarden periodieke gift
Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in
uw aangifte inkomstenbelasting, kunt u lezen via www.belastingdienst.nl/giften.
Looptijd periodieke schenking
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Spreekt
u af dat u een gift doet, totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan.
Na 5 jaar heeft u jaarlijks de mogelijkheid de periodieke schenking schriftelijk te beëindigen. De periodieke gift
eindigt bij het overlijden van schenker.
Jaar eerste uitkering
Hier vult u het jaar in waarin u de eerste keer het bedrag van de periodieke gift betaalt aan NVMP. 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.
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 mee ondertekenen.

