
 
 
 

 
 

 

OVEREENKOMST PERIODIEKE GIFT IN GELD 
(O = uw keuzen a.u.b. aankruisen) 
 

 
1  Verklaring gift 
Ondergetekende, O  de heer      O  mevrouw 

 
voorletters en achternaam ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(schenker), verklaart een gift te doen aan Exodus Nederland (ontvanger). 
De gift bestaat uit vaste en gelijke periodieke betalingen van € ………………………………………………………………………………………………………,- per jaar 

 
bedrag in letters (…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… euro) 

die gedurende minstens vijf jaren worden overgemaakt. 
 
De verplichting tot betaling van de termijnen eindigt zodra: 

 de schenker komt te overlijden 
 de schenker arbeidsongeschikt of onvrijwillige werkeloos wordt en/of persoonlijk failliet 

wordt verklaard of in een regeling voor schuldsanering komt te verkeren 
 de ontvanger wordt ontbonden 
 de ontvanger de ANBI-status verliest 

 
De schenker verklaart dat de gift niet uit onwettig verkregen gelden plaatsvindt. 

 
 
2  Looptijd van de gift 

De looptijd van de gift is ……………………………… jaren en de eerste uitkering vindt plaats in het jaar …………………………………….… 
 

De laatste uitkering vindt plaats uiterlijk op 31 december van het jaar ………………………………………. 
De gift wordt jaarlijks aan Exodus overgemaakt in 
 

O  1 termijn      O  2 termijnen      O  4 termijnen      O  6 termijnen      O  12 termijnen 
 

van (elk) € ………………………………………………………,- (bedrag in letters: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… euro). 
 
 

3  Gegevens schenker 
Voornamen/achternaam voluit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboorteplaats en -datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Legitimatiebewijs: O  Paspoort      O  ID-kaart      O  Rijbewijs 
 
Nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
of BSN/sofinummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Straatnaam en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode, plaats en land: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Emailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Burgerlijke staat, ik ben: O  gehuwd 
 O  geregistreerd partner (geen notarieel samenlevingscontract) 

 O  ongehuwd (ga door naar 5) 
 

 
4  Gegevens partner 
Voornamen/achternaam voluit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboorteplaats en -datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Legitimatiebewijs: O  Paspoort      O  ID-kaart      O  Rijbewijs 
 
Nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
of BSN/sofinummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5  Gegevens ontvanger 

Naam: Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland 
ANBI-nummer: 819772562 (ook wel: RSIN- of fiscaalnummer) 

 
Transactienummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (in te vullen door Exodus) 
Adres: Morssingel 5, 2312 AZ Leiden, Nederland 

Telefoonnummer: 071-5161950 
Emailadres en website: info@exodus.nl  /  www.exodus.nl 
Bankrekeningnummer: NL 68 INGB 0004 3244 14 

 
 

6  Ondertekening schenker en indien van toepassing echtgeno(o)t(e)/partner 
 
Plaats en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Voorletters en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  Verklaart door medeondertekening de vereiste 
  toestemming te geven voor de gift conform 
  artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

 
7  Ondertekening ontvanger 

Plaats en datum: Leiden, ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam en functie: namens Exodus Nederland, Dhr. J.C. van Gils, directeur Exodus Nederland 
 

  



 
 
 

 
 

 

Bij de ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ 
 
 Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw structurele financiële ondersteuning van het werk en de 

doelstellingen van Exodus Nederland. Wij zullen uw gift inzetten daar waar het ’t meest 
nodig is, tenzij u in de overeenkomst een specifiek doel heeft benoemd. 

 

 De in de overeenkomst vermelde periodieke gift is zonder drempel en in z’n geheel (100%) 
fiscaal aftrekbaar. 

 
 Daar tegenover stelt de Belastingdienst bij een periodieke gift als voorwaarde, dat u als 

schenker de verplichting heeft het genoemde bedrag gedurende minimaal vijf jaren zon-

der onderbreking in gelijke jaarlijkse delen over te maken (eventueel in de overeengeko-
men termijnen per jaar). 

Een andere voorwaarde is dat u niet een deel of het totaalbedrag van de gift voortijdig in 
één keer overmaakt aan Exodus. 

 

 Exodus Nederland voldoet aan de eisen verbonden aan de ANBI-status. Deze zijn terug 
te vinden op www.exodus.nl/anbi of opvraagbaar bij Exodus Nederland. 

 
 U kunt uw periodieke gift (al of niet in meerdere termijnen per jaar) overmaken op 

bankrekeningnummer NL68 INGB 0004 3244 14 ten name van Exodus Nederland te 
Leiden onder vermelding van ‘periodieke gift’. 

 

 U kunt de overmakingen zelf ter hand nemen, bijvoorbeeld agenderen met internet-
bankieren, maar u kunt ook een doorlopende machtiging afgeven voor automatische 

incasso door Exodus (zie bijgaand machtigingsformulier). U heeft dan verder geen 
omkijken naar de tijdige overmakingen. 

 

 In geval van een doorlopende machtiging zullen wij het overeengekomen (termijn-) 
bedrag automatisch van uw rekening afschrijven op of rond de 25e van de van toe-

passing zijnde maand. De machtiging eindigt automatisch na afschrijving van de laatste 
termijn, conform de overeenkomst. Na ondertekening van de machtiging ontvangt u van 
ons eerst een bevestigingsbrief met daarin volgens de SEPA-regels een uniek machti-

gingsnummer (gelijk aan het ‘transactienummer’) en het incassanten ID-nummer van 
Exodus Nederland. Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze binnen 8 

weken door uw bank laten terugboeken. 
 
 Aan deze schenkingsovereenkomst wordt een uniek ‘transactienummer’ toegekend. Op basis 

van dit nummer én het ANBI-nummer van Exodus kan de Belastingdienst zowel uw giften-
aftrek in de aangifte inkomstenbelasting als de administratie van Exodus controleren. Indien 

door de Belastingdienst gewenst, vult u deze nummers in in uw aangifte. 
 


