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Overeenkomst tot periodieke gift 

 

1 Basisgegevens: 

1a Naam van de schenker:             

1b Naam van de begunstigde: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

1c Vast bedrag per jaar in Euro in cijfers:           

1d Vast bedrag per jaar in Euro in letters:           

 

2     Looptijd van de gift 

2a  Looptijd gift (minimaal 5 jaar):  onbepaalde tijd / 5 jaar /       jaar 

2b  Ingangsjaar van de gift:     

2c  De verplichting tot uitkering vervalt: 

- bij het overlijden van de schenker 

- en/of wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest 

- en/of de regels m.b.t. fiscale aftrekbaarheid wijzigen. 

2d  Bestemming van de gift: 

De schenker doet jaarlijks opgave van de bestemmingen waaraan de gift dat jaar besteed 

moeten worden en de verdeling van het bedrag over de bestemmingen. Voorbeelden: 

diaconie algemeen, Kerk In Actie of Voedselbank Pijnacker. 

 

3    Persoonlijke gegevens van de schenker: 

Achternaam :            

Voornamen (voluit) :            

Burgerservicenummer :            

Geboortedatum :            

Geboorteplaats :            

Woonadres :            

Woonplaats :            

Postcode :           

Telefoonnummer :            

Email-adres :            
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4    Gegevens begunstigde: 

Naam : Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

RSIN nummer : 824137346 

 

5    Ondertekening  schenker:    

Plaats :            

Datum :            

Handtekening :   

 

6    Gegevens en ondertekening  partner van de schenker (indien van toepassing): 

Achternaam :            

Voornamen (voluit) :            

Burgerservicenummer :            

Geboortedatum :            

Geboorteplaats :            

Ondertekening     

Plaats :            

Datum :            

Handtekening partner : 

 

7    Handtekeningen namens begunstigde: 

Naam :  C.T. Kuiper     

Functie :  penningmeester Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw 

Plaats :  Pijnacker     

Datum :            

Handtekening :     

 
 

Opmerking voor de schenker:  
Er zal geen incasso plaatsvinden door de Diaconie, u blijft zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks 
overmaken van het toegezegde bedrag. Desgewenst kunt u daarvoor een periodieke overschrijving 
aanmaken bij uw bank, zodat u de periodieke  afdracht van de toegezegde gift niet kunt vergeten.  
 
U wordt verzocht uw gift over te maken op rekeningnummer NL50 INGB 0000 2164 97 ten name van 
Diaconie Prot. Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, onder vermelding van 'periodieke gift' of 
'periodieke bijdrage'. 


