
OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING IN GELD

Verklaring gift

De ondergetekende

Verklaart een gift te doen aan Stichting Lakisama

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (in cijfers) €

Bedrag in letters

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker

1

Looptijd van de gift2

Wat is de looptijd van de gift 5 jaar Onbepaalde tijd J(kruis uw keuze aan)

Jaar van eerste uitkering

Gegevens schenker3

Naam

Voornamen (voluit)

BSN nummer

Geboortedatum en -plaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer

E-mailadres 

m / v

Gegevens Stichting Lakisama4

Let op! Lakisama vult dit onderdeel in

Naam instelling

Transactienummer

RSIN / Fiscaal nummer

Stichting Lakisama

859889403

Jaar (min. 5 jr)



Ondertekening schenker

Plaats en datum

Handtekening schenker

5

Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig)6

Naam

Voornamen (voluit)

BSN nummer

Geboortedatum en -plaats

Land

m / v

Ondertekening

Handtekening schenker

Plaats en datum

Ondertekening namens Lakisama7

Naam

Functie

Handtekening namens ontvanger

Plaats en datum

Gegevens over de wijze van betalen8

Stichting Lakisama heeft geen mogelijkheid voor een automatisch incasso, wij verzoeken je het bedrag zelf 
automatisch over te boeken in de termijn die je hier opgeeft naar: 

IBAN NL77BUNQ2034811038 t.n.v. Lakisama o.v.v. ‘periodieke gift’

Bedrag €

In gelijke termijnen per jaarmaand



TOELICHTING SCHENKEN
Als jouw periodieke gift voldoet aan een aantal 
voorwaarden, kun je die aftrekken in de aangifte 
inkomstenbelasting. Er moet dan eerst een schriftelijke 
overeenkomst zijn opgemaakt tussen jou en Lakisama. 

U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Aan welke voorwaarden een periodieke gift moet 
voldoen om in  aanmerking te komen voor aftrek in jouw 
aangifte inkomstenbelasting,  kun je lezen via 
www.belastingdienst.nl/giften.

Handleiding bij het invullen en laten ondertekenen van 
dit formulier.

▪ De schenker vult zijn gegevens in op de 
‘Overeenkomst periodieke gift in geld’, ondertekent 
het en mailt een gescand exemplaar naar Lakisama 
(in het geval dat dit niet lukt, stuur een hard copy per 
post)

▪ Lakisama vult vervolgens haar gegevens in op het 
formulier, ondertekent het en mailt een gescand 
exemplaar terug.

Verklaring gift1

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

De gift moet bestaan uit vaste en gelijkmatige periodieke 
uitkeringen. Dat betekent dat je verplicht wordt elk jaar 
hetzelfde bedrag aan Lakisama te betalen. Je mag zelf 
bepalen of je dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere 
bedragen, en elke maand een deel van het jaarlijkse 
bedrag aan Lakisama betaalt, of dat je het jaarlijkse 
bedrag in  één keer betaalt.

Overlijden

In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de 
uitkeringen eindigen bij het overlijden van jouzelf.

Looptijd van de gift2

Hier vul je het totaal aantal jaren in dat je de uitkeringen 
doet. Je moet minimaal vijf jaar een gift doen. Wil je 
langer dan vijf jaar een gift doen?  Dan vul je het 
gewenste afgesproken aantal jaren in, bijvoorbeeld acht 
of tien jaar. Spreek je af dat je een gift doet, totdat jij zelf 
aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje 
‘onbepaalde tijd’ aan.

Jaar eerste uitkering

Hier vul je het jaar in waarin je de eerste keer het bedrag 
van de periodieke  gift betaalt aan Lakisama. Dit hoeft 
niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin je deze 
overeenkomst aangaat, maar kan in elk geval niet een 
jaar eerder zijn.

Let op: giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de 
overeenkomst tellen niet mee als periodieke gift.

Gegevens schenker3

Geen bijzonderheden

Gegevens Stichting Lakisama4

Transactienummer

Het transactienummer is het nummer waaronder 
Lakisama deze overeenkomst heeft opgenomen in haar 
administratie. Dit nummer bestaat uit minimaal één en 
maximaal vijftien cijfers. Het is niet toegestaan letters of 
andere tekens te gebruiken. Ook moet het nummer 
uniek zijn. Lakisama mag hetzelfde nummer dus maar 
één keer gebruiken.

RSIN/fiscaal nummer: 006861878. 

Dit is het nummer waaronder Lakisama bij de 
Belastingdienst bekend is.

Ondertekening schenker5

Geen bijzonderheden

Gegevens partner schenker6

Heb je een echtgenoot c.q. echtgenote of geregistreerd 
partner? Dan moet die de overeenkomst ook 
ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek I van 
het Burgerlijk Wetboek. Geregistreerd partnerschap is 
vastgelegd bij de Burgerlijke Stand van de gemeente.

Je hebt geen geregistreerd partnerschap wanneer je 
alleen maar: 

▪ een samenlevingscontract hebt laten opmaken door 
een notaris

▪ met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde 
adres in de administratie van uw gemeente.

Leef je niet meer samen met jouw echtgenoot c.q. 
echtgenote? En wil je dit ook niet meer? Zolang de 
rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet jouw 
echtgenoot c.q. echtgenote de overeenkomst toch 
medeondertekenen.

Ondertekening namens Lakisama7

Hier vult degene die bevoegd is om namens de instelling 
of vereniging de overeenkomst te ondertekenen, zijn c.q. 
haar gegevens in.

Gegevens betaling8

Hier kies je de wijze waarop je aan de betaling wilt 
voldoen.

Heb je een vraag over periodiek schenken, neem dan 
contact op met Lakisama, per e-mail naar 
info@lakisama.com


