
Periodieke schenking 

Partijen: 

1. Dhr .  Mevr :  , geboren op:  te 
Adres:
2. KAS-Vital, gevestigd te Claremaheerd 47, 9736 LC te Groningen , ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door E.F Jansen.

Overwegen het volgende: 
• Partijen zijn met elkaar een overeenkomst van schenking aangegaan
• Schenker wenst zo mogelijk gebruik te kunnen maken van fiscale mogelijkheid om bij leven bij

een aftrekbare periodieke schenking te doen, te weten een schenking aan een goed doel met
ANBI status.

• Partijen wensen de voorwaarden en gevolgen van deze schenking schriftelijk vast te leggen

Zijn overeengekomen: 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst 

1.

2.

Schenker is een periodieke schenking met begunstigde overeengekomen en schenkt daartoe 
 per maand   per kwartaal   per jaar  €                     aan begunstigde, die deze schenking aanvaardt.
Schenker draagt er zorg voor dat     €        met ingang van ondertekening van deze 
overeenkomst steeds uiterlijk op datum:kalenderjaar  wordt overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL45INGB0007164406 t.n.v.Stichting KAS-Vital.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst 
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar, waarna deze overeenkomst

van rechtswege eindigt.
2. De schenking verplichting eindigt in ieder geval:

• bij overlijden van de schenker
• bij  arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos raken van de schenker
• in geval van faillissement van begunstigde
• indien begunstigde geen ANBI-instelling meer is

Artikel 3. Schenkbelasting 
1. Het geschonken bedrag blijft onder de grens van de door Belastingdienst vastgestelde

vrijwillig voor 2020.
2. Begunstigde hoeft deze schenking niet bij de Belastingdienst op te geven en hoeft geen

schenkbelasting te betalen.
3. Indien begunstigde meerdere schenkingen heeft ontvangen zal begunstigde de bedragen van

de schenkingen bij elkaar optellen en bij een eventuele overschrijding van de vrijstelling
alsnog aangifte doen van deze schenking bij deze schenking bij de Belasting.

Artikel 4. Voorwaarden 
1. De begunstigde is gehouden conform de doelstelling(en) ten tijde van het aangaan van deze

overeenkomst

Artikel 5. Toepasselijk recht van bevoegde rechter 
1. Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.
2. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst is de Rechtbank in het

arrondissement waar schenker zijn woonplaats heeft bevoegd.

Aldus getekend: 

_________________________________ _________________ 
Naam  Datum  

_________________________________ _________________ 
E.F Jansen Datum 
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