
1. Verklaring gift

Naam van de schenker

Naam van de begunstigde Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van 

(bedrag in cijfers)  €

(bedrag in letters)  €

2. Looptijd periodieke schenking

Looptijd schenking         Onbepaalde tijd (minimaal vijf jaar, daarna kunt u deze op elk moment beëindigen)

Ingangsdatum                  –                       –  

De verplichting tot uitkering vervalt:         bij het overlijden van de schenker 

         wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest

3. Gegevens schenker

Achternaam 

Voornamen (voluit)

Burgerservicenummer (BSN) 

Geboortedatum- en plaats  

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Land 

Telefoonnummer en mobiel 

Emailadres 

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 (voluit)

Burgerservicenummer (BSN) 

Geboortedatum- en plaats 

Geboorteland 

Periodieke schenkingsovereenkomst



5. Gegevens Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

Naam begunstigde  Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

Adres Groene Loper 3, 5612 AE Eindhoven

RSIN/fiscaal nummer 8042.05.012

Transactienummer (u ontvangt deze bij de ontvangstbevestiging)

6. Gegevens over de wijze van betaling

Doorlopende SEPA–machtiging: ik doneer per jaar via automatische incasso en machtig hierbij:

Naam begunstigde Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

Om een vast bedrag per jaar in euro € * In letters

Met ingang van                / (Maand/Jaar)

Af te schrijven van mijn
rekeningnummer (IBAN) 
Incassant ID NL82ZZZ410871400000
Universiteitsfonds Eindhoven

Kenmerk SEPA-machtiging: het transactienummer dat u krijgt na ontvangst van de door u getekende overeenkomst

          Zelf overmaken: ik maak zelf jaarlijks het bedrag over op IBAN NL93RABO0101061226 o.v.v. het transactienummer (zie punt 5)

* De Belastingdienst telt betalingen gedaan vóór de ingangsdatum van de overeenkomst niet mee met de 
schenkingsbijdrage van het eerste jaar. 

7. Ondertekening overeenkomst Periodieke Schenking

Naam 

Functie 

Plaats 

Datum                  –                       – 

Handtekening namens 
Universiteitsfonds Eindhoven

Plaats 

Datum                  –                       – 

Handtekening schenker Handtekening partner (indien van toepassing)



Toelichting op de overeenkomst tot 
periodieke schenking 
U kunt het formulier invullen en ondertekend mailen aan ufe@tue.nl of retourneren aan:

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
PO Box 513
5600 MB Eindhoven

Na ontvangst van het door u ingevulde document krijgt u de overeenkomst ondertekend terug met ingevuld transactienummer. 
Het is van belang dat u deze goed bewaart. Als de belastingdienst hierom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen  
overleggen.

1. Verklaring gift
Vul uw voorletters en (eigen) achternaam in. 
Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken. 

2. Looptijd periodieke schenking
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking van hetzelfde bedrag minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt.  
In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden. U kunt de overeenkomst na 5 jaar op elk moment 
beëindigen.

3. Gegevens schenker
Vul uw eigen achternaam en al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt.  
De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn. 

4. Gegevens Partner
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 en alle voornamen van uw partner (voluit) in. 

5. Gegevens Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
Deze gegevens worden ingevuld door een bestuurslid van Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. De naam van de instelling, dient 
de statutaire naam te zijn, zoals ingeschreven in het handelsregister. 
Het transactienummer is uniek en refereert aan de administratie die de begunstigde instelling aanhoudt t.b.v. van deze overeenkomst. 
Het fiscale nummer van Stichting Universiteitsfonds Eindhoven zoals geregistreerd bij de Belastingdienst. 

6. Gegevens over wijze van betalen
Hier geeft u - als schenker - aan of u volmacht verleent aan Stichting Universiteitsfonds Eindhoven tot het automatisch afschrijven 
van de jaarlijkse bedragen. 
U kunt ook aangeven zelf voor overmaking zorg te zullen dragen. Let u er in dat geval goed op dat u de juiste IBAN gebruikt en 
telkens het unieke transactienummer vermeldt, zoals is vermeld onder punt 5. Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw  
periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. Betalingen die voor de datum van 
ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet meegerekend door de belastingdienst.

7. Ondertekening overeenkomst Periodieke schenking
Degene die hier zal tekenen dient hiervoor bevoegd te zijn namens Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. 
Gaarne uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner deze 
overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen. 
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