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Overeenkomst periodieke schenking 

 
Uw periodieke schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbare som zonder minimum drempel en zonder maximum 
voor het aftrekbaar bedrag. 
 
 

1. Verklaring schenking 

 
De ondergetekende (naam schenker): ......................................................................................................... 
 
verklaart een schenking te doen aan de Donor Impact Invest Fund, gevestigd te Amsterdam. 
 
De schenking bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (bedrag in cijfers) €………………… 
 
(bedrag in letters)………………………………………………………………………………………………….euro. 
 
Per(graag aankruisen wat van toepassing is) 

☐ maand 

☐ halfjaar 

☐ jaar 

en geeft de eigen bank opdracht tot periodieke overschrijving van genoemd bedrag naar de Triodos rekening van Donor 
Impact Invest Fund: NL60 TRIO 0786 7129 96 . 
 
De uitkeringen vinden plaats gedurende vijf jaar of langer, maar zullen uiterlijk eindigen bij:  
(u kunt beide opties aankruisen) 
 
☐ Het overlijden van de schenker 

☐ Vervallen ANBI status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden 

2. Looptijd van de schenking 

 
Wat is de looptijd van de schenking? 

☐ 5 jaar  

☐…………………. jaar (minimaal 5 jaar, daarna opzegbaar) 

 
Wat is de datum van de eerste uitkering? ……………………. 
 
De schenking is voor 

☐ DIIF stamkapitaal gericht op investeringen in ☐ Educatie  ☐ Gezondheid  ☐ Voeding  ☐ Energie 

☐ DIIF organisatiekosten   

☐ DIIF (gerichte) schenkingen……………………..  
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3. Gegevens schenker 

 
Naam:     ……………………………………………….. 

Voornamen (voluit):   ……………………………………………….. 

Burgerservicenummer:  ……………………………………………….. 

Geboortedatum:   ……………………………………………….. 

Geboorteplaats:   ……………………………………………….. 

Straat & huisnummer:   ……………………………………………….. 

Postcode & woonplaats:   ……………………………………………….. 

Land:     ……………………………………………….. 

Telefoonnummer:   ……………………………………………….. 

E-mail:    ……………………………………………….. 

 
 

4. Gegevens Donor Impact Invest Fund 

 
Donor Impact Invest Fund, Amstel 256, 1017 AL Amsterdam. Å: 020-6204088, @: bestuur@diif.foundation  
www.diif.foundation  
RSIN/fiscaal nummer: 853997044 
Kamer van Koophandel: 60644214 
 
Transactienummer              (u ontvangt een kopie van DIIF waarop dit nummer is ingevuld) 
 
 

5. Ondertekening schenker 

 
Plaats:    ……………………………………………….. 
 
Datum:    ……………………………………………….. 
 
Handtekening:    ……………………………………………….. 
 
 
☐   Aan deze overeenkomst zijn nog uitgebreidere afspraken gehecht 
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6. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien van toepassing) 

 
Art. 88 boek 1 BW vraagt instemming van de partner, behoudens bij ‘gebruikelijke, niet bovenmatige schenkingen’ 
 
Naam:   

Voornamen (voluit):  ……………………………………………….. 

Burgerservicenummer:  ……………………………………………….. 

Geboortedatum:   ……………………………………………….. 

Geboorteplaats:   ……………………………………………….. 

Land:    ……………………………………………….. 

 
Ondertekening 
 
Plaats:   ……………………………………………….. 
 
Datum:  ……………………………………………….. 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 

7. Ondertekening namens Donor Impact Invest Fund 

 
Naam:    ……………………………………………….. 

Functie:    ……………………………………………….. 

Plaats:   ……………………………………………….. 

 

Datum:    ……………………………………………….. 

 

Handtekening:   ……………………………………………….. 


