
1. Verklaring gift 

De ondergetekende verklaart een gift te doen aan Medair, gevestigd te Amersfoort,  
geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 35029698  
en bekend bij de Belastingdienst onder fiscaalnummer 812113810.

De gift bestaat uit een jaarlijks vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van (bedrag in cijfers):

€ –––––––––––––  oftewel (bedrag in letters): ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genoemd bedrag is de uitkering die per jaar geschonken wordt. (Eventueel kunt u het jaarbedrag in 
maandelijkse termijnen overmaken of laten incasseren.) De periodieke gift geldt voor een minimumperiode van 
vijf jaar. Onder 2. Looptijd van de gift, kunt u ook voor een langere periode kiezen.

De jaarlijkse giften worden stopgezet bij:
   Het overlijden van de schenker.
   Het overlijden van de eerst stervende (schenker of partner).
   Het overlijden van de langstlevende (schenker of partner).
   Het overlijden van een ander –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (naam).

Verder eindigt de verplichting van een jaarlijkse uitkering op verzoek van de schenker bij:
   Arbeidsongeschiktheid en/of onvrijwillige werkloosheid.
   Het failliet gaan van Medair of bij het verliezen van haar ANBI-status.

2. Looptijd van de gift

Wat is de looptijd van de gift?        5 jaar (minimum)       ––––––––––––– jaar       onbepaalde tijd.

In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats? –––––––––––––

(Het overmaken ván giften ingevolge deze overeenkomst kan pas plaats vinden na ondertekening van de 
overeenkomst. Deze overeenkomst kan dus niet met terugwerkende kracht in gaan.)

3. Wijze van betaling

   Incasseer de periodieke gift van mijn bankrekening (vult u a.u.b. de bijgaande SEPA incasso machtiging in). 
   Ik maak de jaarbedragen zelf over, dus incasseer deze niet van mijn bankrekening.

Overeenkomst periodieke gift

Exemplaar voor schenker
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4. Gegevens schenker

Naam  
Voornamen (voluit) 
Burgerservicenummer 
Geboortedatum/Plaats 
Straat en huisnummer 
Postcode/Woonplaats 
Land 
Telefoonnummer 
Mobiel nummer  
E-mailadres  

5. Gegevens Partner Schenker (indien van toepassing)

Burgerlijke staat:        ik ben gehuwd met       ik ben geregistreerd partner van        niet van toepassing 

Naam  
Voornamen (voluit) 
Burgerservicenummer 
Geboortedatum/Plaats 
Land 

6. Ondertekening schenker(s)

Naam/namen 
Plaats en datum 

Handtekening 

Het ingevulde formulier kunt u uitprinten, ondertekenen en opsturen naar (postzegel is niet nodig): 
Medair Nederland   
Antwoordnummer 404  
3800 VB Amersfoort

7. Ondertekening ontvanger

Mevr. drs. J. de Kruijf, Directeur Medair Nederland te Amersfoort

Handtekening 
Transactienummer 
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