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Overeenkomst periodieke gift aan  

Stichting Molenaars Kinderfonds 
_______________________________________________________ 

Ondergetekende (schenker):  

Naam: …………………………………………………………………………………………m/v  

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………  

Geboortedatum: …………………………………………………………………………  

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………  

Burgerservicenummer:……………………………………………………………… 

Gegevens partner (als de schenker gehuwd is of samenwoont, moeten de gegevens 

van de partner worden ingevuld en moet de partner medeondertekenen)  

Naam: ………………… ………………………………………………………………………m/v  

Voornamen voluit: ………………………………………………………………………  

Geboortedatum: …………………………………………………………………………  

Geboorteplaats: …………………………………………………………………………  

Burgerservicenummer:……………………………………………………………… 

 

Straat en huisnummer: ……………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………… 

Land: …………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer ………………………………………………………………………  

E-mailadres …………………………………………………………………………….. 

verklaart een periodieke gift te doen aan  

Naam begunstigde: Stichting Molenaars Kinderfonds 

RSIN/fiscaal nummer begunstigde: 819529825 

 

De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering ter 

grootte van  

€ ……………………… (in cijfers)per jaar, zijnde (in letters)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… euro per jaar  

die gedurende tenminste vijf jaar zal worden uitgekeerd, voor het 
eerst uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de begunstigde deze 

overeenkomst heeft medeondertekend.  
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De gift heeft een looptijd van  

…………………………………… jaar (vermeld een looptijd van minimaal vijf jaar, onbepaalde 

tijd mag ook)  

en eindigt voordien bij een van de volgende gebeurtenissen:  

1. Overlijden van de schenker;  

2. Het vervallen van de ANBI-status van Stichting Molenaars Kinderfonds;  

3. Faillissement en/of ontbinding van Stichting Molenaars Kinderfonds; 

en mag door de schenker voordien worden beëindigd bij een van de 

volgende gebeurtenissen: 

4. Onvrijwillige werkloosheid van de schenker;  

5. Arbeidsongeschiktheid van de schenker.  

  

Betaling vindt plaats:  

door jaarlijkse overmaking op bankrekening NL42RABO 0143 8901 66  

t.n.v. Stichting Molenaars Kinderfonds o.v.v. “Periodieke gift”.  

 

Ondertekening schenker en partner  

Plaats en datum: ………………………………………………………  

Naam schenker:      Naam partner: 

…………………………………………………                 ……………………………………………………  

Handtekening schenker:    Handtekening partner1 

     

…………………………………………………                   …………………………………………………  

Ondertekening begunstigde: Stichting Molenaars Kinderfonds  

Eerste ondertekenaar    Tweede ondertekenaar 

Datum: ………………………………………  Datum: ……………………………………… 

Naam:…………………………………………  Naam:………………………………………… 

Functie:………………………………………  Functie:……………………………………… 

Handtekening:     Handtekening: 

  

……………………………………………………  …………………………………………………… 

Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt. De schenker wordt verzocht twee exemplaren ingevuld en 

ondertekend op te sturen naar  

Stichting Molenaars Kinderfonds, Oude Balksterweg 1, 8567 HJ Oudemirdum 

en zal zo spoedig mogelijk een door de begunstigde getekend exemplaar retour ontvangen.  

                                                 
1 De partner verklaart blijkens medeondertekening en ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

   toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde. 


