
OVEREENKOMST VAN PERIODIEKE SCHENKING VAN GELD

Partijen:
Bij gehuwden beide echtgenoten opnemen als partij, anders is ‘één partij voldoende

Naam:

Adres:

Postcode, plaats:

e-mailadres:

BSN:

en 

naam:

adres:

postcode, plaats:

e-mailadres:

BSN:

hierna gezamenlijk te noemen de schenker, 

en

Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, M v Boudewijn Bastiaansestr 58, 1054 SP te 
Amsterdam RSIN 852648340 voor deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
Bob de Koff, voorzitter van het bestuur, hierna te noemen de begunstigde.

Partijen nemen in aanmerking
Partijen gaan met elkaar een overeenkomst van meerjarige schenking aan.
De begunstigde is een aangewezen ANBI.
Begunstigde heeft tot doel het inzamelen in Nederland, opknappen en verzenden van gereedschap 
naar ontwikkelingslanden, welk doel schenker wenst te ondersteunen.
Partijen willen de voorwaarden van de schenking schriftelijk vastleggen. 

RSIN: 852648340
Transactienummer:

Artikel 1 De schenking
De schenker en de begunstigde zijn op (datum) …………………….. een overeenkomst van schenking 
aangegaan. De eerste schenking op grond van deze overeenkomst zal plaatsvinden op datum 
…………… 
Schenker schenkt aan de begunstigde een vast periodiek bedrag van € ……………
 zegge (bedrag in letters) ……………………….
De schenking zal worden overgemaakt op bankrekening IBAN: NL 34 TRIO 0212112430 ten name 
van Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap.
De begunstigde verklaart hierbij de bovengenoemde schenking te hebben aanvaard en ontvangen.



Artikel 2 Periode
De schenker zal gedurende ……………………, minimaal 5 jaar een schenking doen.
Of
De schenker zal de schenking voor onbepaalde tijd doen, maar tenminste gedurende vijf jaar.

Artikel 3 Einde schenking
De schenking zal worden stopgezet indien:

- De schenker komt te overlijden
- Naam: ………………………. komt te overlijden
- De begunstigde zijn ANBI status verliest
- De begunstigde zijn doelstelling fundamenteel wijzigt

Artikel 4 Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Bij eventuele geschillen is de 
rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin Amsterdam valt bij uitsluiting van anderen 
bevoegd.

Deze overeenkomst is opgemaakt en in tweevoud getekend, 

te Amsterdam op datum ………………….

De schenker: .............................. De begunstigde ………………..
(bij gehuwden beide partners) Bestuurslid


