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In dit document nemen we het formulier ‘Overeenkomst tot periodieke schenking’ stap 
voor stap met u door. U kunt de overeenkomst digitaal invullen of in tweevoud printen en 
met blauwe pen invullen. Het is te vinden op: www.alphanederland.org/periodieke-
schenking.  
 
Bij digitaal invullen krijgt u extra ondersteuning: Door in de velden van het formulier te 
klikken ziet u welke keuze u kunt maken of wordt u erop geattendeerd dat u zelf tekst 
dient in te voeren. Wanneer u alles op het digitale formulier heeft ingevuld, print u het 
voor ondertekening.  
 
Het is van belang dat u twee origineel getekende exemplaren van de overeenkomst tot 
periodieke schenking naar Alpha Nederland stuurt. U krijgt vervolgens één door ons 
ondertekend exemplaar teruggestuurd.  
 

• Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.  

• U als schenker moet minimaal 18 jaar zijn om de overeenkomst tot periodieke 
schenking te kunnen aangaan. 

• Bewaar het door ons teruggestuurde exemplaar van de overeenkomst goed. 
Want wanneer de Belastingdienst daarom vraagt moet u de overeenkomst tot 
periodieke schenking kunnen overleggen. 

 
We nemen hieronder het formulier door en geven per veld een toelichting: 
 
1 Basisgegevens 
1a 
Maak de keuze voor ‘De heer’ of ‘Mevrouw’ en vul vervolgens uw voorletters en 
achternaam (geboortenaam) in. 
 
1b  
Vul hier de volledige statutaire naam in van ons als organisatie waaraan u wilt schenken. 
Deze naam is: Stichting Alpha-cursus Nederland.  
Als eerste voorwaarde om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking 
geldt dat de begunstigde door de Belastingdienst aangewezen moet zijn als algemeen nut 
beogende instelling (een zogeheten ANBI). Alpha Nederland heeft deze ANBI-status. 
 
1c  
Vul hier tweemaal hetzelfde totaalbedrag in dat u per jaar wilt gaan schenken (betaalt u 
in termijnen, tel dan de termijnbedragen op): vul het bedrag eerst in cijfers, daarna 
hetzelfde bedrag in letters uitgeschreven in. 
 
2 Looptijd periodieke schenking 
2a  
De tweede voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking die u doet 
minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt.  
Kruis één van de drie vakjes aan: óf onbepaalde tijd, óf een door u in te vullen aantal 
jaren (minimaal 5), óf een periode van 5 jaar. 
Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, dan heeft u na 5 jaar de mogelijkheid de periodieke 
schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid 
van de 5 jaar die inmiddels verstreken zijn. 
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2b  
Vul hier het jaartal in van het jaar waarin de eerste betaling gedaan wordt. 
 
2c  
Hier kunt u aangeven in welke situaties de overeenkomst eindigt. U maakt een keuze uit 
de eerste twee opties: Ofwel u kruist aan dat bij het overlijden van uzelf de periodieke 
schenking stopt, ofwel u kruist aan dat deze overeenkomst eindigt wanneer de 
langstlevende van u en uw partner overlijdt.  
De derde optie kunt u naar keuze wel of niet aankruisen. Mocht de begunstigde de ANBI-
status verliezen, dan kan dat voor u reden zijn de verplichting tot uitkering te beëindigen. 
Wilt u deze bepaling in de overeenkomst opnemen, dan kunt u dat hier aankruisen.  
 
3 Persoonlijke gegevens schenker 
 
Vul uw eigen achternaam (geboortenaam) en al uw voornamen (voluit) in. Uw 
persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. De schenker moet minimaal 
18 jaar zijn om deze overeenkomst tot periodieke schenking te kunnen aangaan. 
Bij ‘Geboortedatum, -plaats (land)’ vult u eerst uw geboortedatum in en daarna uw 
geboorteplaats. Is Nederland uw geboorteland, dan hoeft u geen land in te vullen. 
Heeft u een echtgenoot of partner? Geef dit dan aan in het veld ‘Partner’. Zo niet, dan 
kunt u vraag 5 overslaan. 
 
4 Gegevens begunstigde 
 
De velden bij punt 4 van de overeenkomst worden door Alpha Nederland ingevuld. U kunt 
doorgaan naar punt 5 (als u een partner heeft) of punt 6 (als u geen partner heeft). 
 
4a  
Deze gegevens zijn ingevuld door Alpha Nederland. De naam van de begunstigde is onze 
statutaire naam, waarmee we staan ingeschreven in het handelsregister: Stichting Alpha-
cursus Nederland.  
 
4b  
Hier vult Alpha Nederland een uniek nummer in ter referentie in onze administratie. 
 
4c  
Hier is het fiscale nummer van Alpha Nederland ingevuld. Met dit nummer staan wij 
geregistreerd bij de Belastingdienst. 
 
5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker 
 
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 eigen achternaam 
(geboortenaam) en alle voornamen van uw partner (voluit) in. 
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6 Gegevens van de wijze van betaling 
 
Bij dit punt heeft u de keuze om ofwel aan te geven dat u zelf jaarlijks het afgesproken 
bedrag overmaakt ofwel een doorlopende SEPA-machtiging te verlenen aan Alpha 
Nederland. Kruis aan wat voor u van toepassing is.  
 
Betalingen die voor de ingangsdatum van deze overeenkomst tot periodieke schenking 
zijn gedaan, worden niet meegerekend. 
 
Zelf overboeken 
In plaats van het afgeven van een doorlopende machtiging kunt u er ook voor kiezen om 
zelf het afgesproken bedrag binnen de afgesproken termijn aan Alpha Nederland over te 
maken. Let u er in dat geval goed op dat u het juiste IBAN (rekeningnummer) gebruikt en 
het unieke transactienummer vermeldt dat onder punt 4b van deze overeenkomst wordt 
genoemd.  
Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór 
het einde van het kalenderjaar te zijn overgemaakt. 
 
Automatische machtiging 
Besluit u tot een doorlopende SEPA-machtiging, dan geeft u als schenker aan dat u 
volmacht verleent aan Alpha Nederland tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse 
bedragen en in welke termijnen die afschrijving moet plaatsvinden. Als u deze volmacht 
verleent, dan moet u deze apart tekenen in het handtekeningveld. In dat geval moet u dus 
twee keer uw handtekening zetten, eenmaal bij de machtiging onder punt 6 en eenmaal 
onderaan de overeenkomst bij punt 8. 
 

• De naam van de begunstigde is door Alpha Nederland alvast ingevuld. 

• Vul het termijnbedrag in, eerst in cijfers en vervolgens ditzelfde bedrag voluit 
geschreven in letters. 

• Vul bij ‘met ingang van’ de maand en het jaartal in waarop het periodieke 
schenking voor het eerst zal plaatsvinden. 

• Vul uw IBAN (rekeningnummer) in. Een Nederlands IBAN begint met NL, gevolgd 
door een controlegetal van twee cijfers en een getal voor de rekeningidentificatie. 
(Voorbeeld: Het IBAN van Alpha Nederland is NL07 RABO 0372 9695 85) 

• Kruis bij de ‘gelijke termijnen’ naar keuze óf ‘maand’, óf ‘kwartaal’, óf ‘halfjaar’, of 
‘jaar’ aan. 

• Vul bij ‘Plaats’ de plaats van ondertekening in. 

• Vul bij ‘Datum’ de datum van ondertekening in. 

• Plaats uw handtekening wanneer u volmacht verleent aan Alpha Nederland tot 
het automatisch afschrijven van de termijnbedragen. Heeft u een echtgenoot of 
partner, dan moet ook die zijn of haar handtekening zetten. 

 
7 Handtekening (namens) begunstigde 
 
Dit gedeelte wordt net als punt 4 ingevuld door Alpha Nederland. De naam en 
handtekening zijn van een functionaris die bevoegd is te tekenen namens Alpha 
Nederland. 
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8 Handtekening(en) schenker 
 
Gaarne met blauwe pen uw handtekening zetten op het in tweevoud (uitgeprinte) en 
ingevulde formulier. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient 
ook uw partner deze overeenkomst te ondertekenen (op grond van artikel 88 Boek 1 van 
het Burgerlijk Wetboek). 
 
Overeenkomst opsturen 
 
Stuur de in tweevoud ingevulde overeenkomst tot periodieke schenking op naar: 
 
Alpha Nederland 
Hoofdstraat 51a 
3971 KB Driebergen 
  
Vragen of aanvullende informatie 
 
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de periodieke schenking? Neem dan 
contact op met Alpha Nederland via info@alphanederland.org of 0343 - 74 50 70. 
 
Hartelijk dank voor uw steun!  
Uw periodieke schenking aan Alpha Nederland vernieuwt mens en maatschappij. 
 


