
 

 

Periodieke schenkingsovereenkomst  

Door middel van het afsluiten van een periodieke schenkingsovereenkomst met Simavi, kunt u uw donatie 
jaarlijks aftrekken in uw belastingaangifte en krijgt u op zo’n manier tot wel 43% terug. Het enige dat u 
daarvoor hoeft te doen is uw donatie vastleggen (voor minimaal 5 jaar) in deze overeenkomst. U vult 
daarvoor onderstaand uw gegevens in, en stuurt deze overeenkomst ondertekend per mail/post naar ons 
op. Wij regelen de rest! 

Twee keer voordeel 

Het is niet alleen voor u een voordeel; voor Simavi is langdurige steun van mensen zoals u ontzettend 
belangrijk. Op deze manier kunnen wij samen met onze partnerorganisaties onze programma's op lange 
termijn veel beter plannen. En daar wordt onze impact alleen maar groter van. Bedankt alvast voor uw 
steun! 

Hoe ontvang ik mijn belastingvoordeel? 

Zodra uw periodieke schenkingsovereenkomst door Simavi is verwerkt en aan u is geretourneerd, kunt u uw 
donatie fiscaal aftrekken. Bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting vult u uw jaarbijdrage aan 
Simavi in als aftrekpost onder het kopje ‘donaties’. U krijgt uw voordeel terug via uw belastingteruggaaf van 
de Belastingdienst. 

Stuur uw formulier per email naar info@simavi.nl, of per post naar: 

Simavi 
T.a.v. Support Team 
Naritaweg 135 
1043 BS Amsterdam 
 

U hoeft geen kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Wij verwerken uw overeenkomst in 
ons systeem en u krijgt daarna een door ons ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie. 

De schenking gaat in na ondertekening van de overeenkomst van beide partijen en zal tot wederopzegging 
met een minimum van 5 jaar doorlopen. Na 5 jaar is het opzeggen van de overeenkomst op ieder moment 
mogelijk. 

U kunt alleen de giften aftrekken die u overmaakt na de ingangsdatum van de schenkingsovereenkomst.  

Eerdere giften in hetzelfde jaar tellen volgens de Belastingdienst niet mee. Wij maken een nieuwe 
machtiging aan die gekoppeld is aan deze overeenkomst. Uw eventueel bestaande machtiging komt 
automatisch te vervallen. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over doneren met belastingvoordeel? Ons Support Team helpt u 
graag verder via 088-31 31 500 of info@simavi.nl  



 

 

Toelichting op de Periodieke schenkingsovereenkomst  

1. Persoonlijke gegevens schenker 

De persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De leeftijd van de schenker moet minimaal 
18 jaar zijn. 

2. Gegevens partner 

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van de echtgenoot of 
geregistreerd partner van de schenker. Vul de achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in. 

3. Overeenkomst en looptijd 

a. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. 
Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, is er na 5 jaar de mogelijkheid om de periodieke schenking te 
beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar. 

b. In het jaar en de maand dat als ingangsmoment wordt opgegeven, moet de eerste donatie voldaan 
worden. 

c. Deze overeenkomst kan niet eerder dan na 5 jaar opgezegd worden, met een paar uitzonderingsgevallen: 
⁻ Bij overlijden van de schenker zelf, of 
⁻ (Indien er voor is gekozen) bij overlijden van de medeondertekenende partner van schenker. 
⁻ In het geval dat Simavi geen ANBI status meer heeft. 

4. Gegevens over wijze van betaling 

Voor de betaling van de toegezegde jaarlijkse bijdrage geven we de voorkeur aan een SEPA machtiging. Zo 
kan deze betaling niet vergeten worden. U kunt aangeven in welke termijn(en) het jaarbedrag afgeschreven 
moet worden. 

5. Ondertekening schenker (en eventueel partner) 

Ook digitaal ingevulde formulieren moeten 2 x geprint worden en beide exemplaren moeten ondertekend 
worden met blauwe pen. Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient de partner 
deze overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen. 

6. Gegevens Simavi 

a. Het transactienummer is uniek, is maximaal 15 cijfers lang en refereert aan de administratie die Simavi 
aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst. 

b. Het RSIN of fiscaal nummer is het nummer waarmee Simavi geregistreerd staat bij de Belastingdienst. 

7. Ondertekening Simavi 

De directeur of gemachtigde van Simavi zal de PSO ondertekenen waarna we u een origineel exemplaar 
sturen voor uw eigen fiscale administratie. 

  



 

 

Formulier Periodieke schenkingsovereenkomst  

1 Mijn gegevens 

 Achternaam                                                                       Man/Vrouw/Anders 

 Voornamen voluit                                                                      

 Geboortedatum                                                                       

 Geboorteplaats                                                                      

 Straat en huisnummer                                                                      

 Postcode                                                                       

 Woonplaats                                                                      

 Land (indien niet Nederland)                                                                      

 Telefoonnummer vast                                                                      

 Telefoonnummer mobiel                                                                      

 E-mailadres                                                                      

 

Ik ben  gehuwd 
geregistreerd partner 
ongehuwd (ga door naar vraag 3) 

 
2 Gegevens van mijn partner (alleen indien van toepassing) 

 Achternaam                                                                       Man/Vrouw/Anders 

 Voornamen voluit                                                                      

 Geboortedatum                                                                      

 Geboorteplaats                                                                      

(Uw partner moet ook een handtekening zetten onderaan deze overeenkomst) 
 

3 De overeenkomst 
 Looptijd schenking onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar) 

……. jaar (minimaal 5 jaar) 
5 jaar 

 Vast bedrag per jaar in euro €                                                                      

 Bedrag in letters:                                                                        

 Ingangsjaar van de schenking                                                                      

 
De verplichting tot uitkering 
vervalt (meerdere opties 
mogelijk); 

☐ 
☐ 
☒ 

bij het overlijden van de schenker. 
wanneer de langstlevende van schenker en partner overlijdt. 
indien ANBI-status Simavi vervalt. 

  



 

 

4 Gegevens over de wijze van betaling  

 
Doorlopende SEPA –machtiging:  
Ik doneer per jaar aan Simavi via een automatische incasso en machtig hierbij: 

 Naam begunstigde  Stichting Simavi 

 Af te schrijven van mijn rekening  NL                                                                      

 Bedrag €                                                                      

 In gelijke termijnen af te schrijven per:  maand       kwartaal      half jaar      jaar 

 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u Stichting Simavi toestemming om doorlopende 
incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht zoals in deze overeenkomst vermeld. De crediteuren ID van Simavi is: 
NL35ZZZ405945710000. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  

 

 
Eigen jaarlijkse overboeking  
(houd er rekening mee dat u dit zelf in uw agenda noteert en de bankopdracht verzorgt) 

 
5 Handtekening schenker (en eventueel partner) 

 Plaats                                                                      

 Datum                                                                      

 

Handtekening  
schenker 

 

Handtekening  
partner  
(indien van 
toepassing) 

 

 
6 Gegevens Stichting Simavi (in te vullen door Simavi) 
 Naam begunstigde Stichting Simavi 

 Straat en huisnummer Naritaweg 135   

 Postcode en woonplaats 1043 BS Amsterdam  

 Land Nederland 

 Transactienummer                                                     (wordt ingevuld door Simavi) 

 Fiscaal nr. / RSIN nr. 001017603 

 
7 Handtekening Simavi 

 Naam directeur                                                    

 Plaats Amsterdam 

 Datum                                                                      

 

Handtekening  
Stichting Simavi 

 

 


