
Periodieke schenkingsovereenkomst

1 BASISGEGEVENS L1

1a Naam van de schenker

1b Naam van de begunstigde Stichting Het Flevo-landschap

1c Vast bedrag per jaar in euro’s  ❍ Hiermee vervalt mijn huidige bijdrage (aanvinken indien van toepassing)

Vast bedrag per jaar in letters

2 LOOPTIJD PERIODIEKE SCHENKINGL1

2a Looptijd schenking (min. 5 jaar) ❍ 5 jaar ❍                   jaar (min. 5 jr.) ❍ onbepaalde tijd

2b Ingangsdatum van de schenking  

2c De verplichting tot uitkering vervalt:

❍  bij het overlijden van de schenker

❍  vervallen ANBI-status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden

3 PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENKER

Achternaam

Voornamen (svp voluit) ❍ m   ❍ v

Burgerservicenummer

Geboortedatum en -plaats

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Land

Telefoonnummer ❍  Nee, bel mij niet over bescherming van de natuur in Flevoland

E-mailadres ❍   Ja, stuur mij de e-mailnieuwsbrief van Het Flevo-landschap

Partner   ❍ ja   ❍ nee Bij ja door naar 4, bij nee door naar 5

4 GEGEVENS PARTNER  (alleen invullen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap)

Achternaam

Voornamen (svp voluit) ❍ m   ❍ v

Burgerservicenummer

Geboortedatum en -plaats

Adres indien afwijkend

5 GEGEVENS STICHTING HET FLEVOLANDSCHAP

5a Naam begunstigde Stichting Het Flevo-landschap

Adres Vlotgrasweg 11, 8219 PP Lelystad

Land Nederland

5b Transactienummer

5c RSIN-nummer 009036210



De Belastingdienst heeft bepaald dat giften die zijn gedaan vóór de ingangsdatum van deze overeenkomst niet meetellen 
als periodieke gift. Meer informatie over periodiek schenken vind je op www.flevo-landschap.nl/periodiek-schenken

Invullen en opsturen: zó gaat dat het snelst!
· Download dit formulier, print het uit en vul jouw gegevens in. Heb je het formulier per post ontvangen? 

 Dan kun je het formulier natuurlijk direct invullen

· Scan het ondertekende formulier in, sla het op als pdf, en mail het naar info@flevolandschap.nl. 

 Of stuur de overeenkomst per post retour (een postzegel is niet nodig) naar:

 Het Flevo-landschap

 Antwoordnummer 666

 8200 VB Lelystad

· Stichting Het Flevo-landschap voorziet jouw periodieke schenkingsovereenkomst van een transactienummer en stuurt 

 het formulier naar je terug. Het transactienummer gebruik je bij jouw belastingaangifte om jouw teruggave te ontvangen.

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bereiken via 0320-286 111 of info@flevolandschap.nl.

6 SEPA-MACHTIGING EN ONDERTEKENING SCHENKER

Ik doneer per jaar aan Stichting Het Flevo-landschap via een automatische incasso en machtig hierbij:

Naam begunstigde Stichting Het Flevo-landschap

om een vast bedrag per jaar in euro €                                   in letters: 

met ingang van (dag, maand, jaar) |             |             | 20             |

af te schrijven van mijn rekening IBAN nr      

in gelijke termijnen per ❍ maand   ❍ kwartaal   ❍ halfjaar   ❍ jaar

Incassant ID Stichting Het Flevo-landschap: NL74ZZZ410239120000

Plaats

Handtekening schenker

Handtekening partner schenker 

(indien van toepassing)

7 ONDERTEKENING STICHTING HET FLEVO-LANDSCHAP

Naam B. Huisman

Functie Directeur

Plaats Lelystad

Datum |             |             | 20             |

Handtekening namens 

Stichting Het Flevo-landschap

Postadres
Het Flevo-landschap
Postbus 2181
8203 AD Lelystad

Bezoekadres
Het Flevo-landschap
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad

www.flevo-landschap.nl
info@flevolandschap.nl
tel.  0320 28 61 11
kvk   41023912


