
Overeenkomst periodieke schenking 
Fund for Excellence of the Royal Conservatoire 

 
 
 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Christine Philips, c.philips@fundforexcellence.nl of 070 - 315 1440 

 

1. Verklaring gift 

1a. De ondergetekende (naam schenker) ...…………………………………………………………………………………    

verklaart een gift te doen aan de Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire 

1b. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van (vanaf €500): 

 € 500  

 € 1.000  

 € 5.000 

 Anders, namelijk €  …………….  

 

Bedrag per jaar in letters    ………………………………………………………………………….…………………..euro 

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: 

    het overlijden van de schenker 

    het overlijden van een ander dan de schenker 

     wanneer de begunstigde de ANBI-status verliest   

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? Vul de naam in van die persoon 

………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

De gift komt ten goede aan beurzen / projecten / geen voorkeur (aub uw voorkeur omcirkelen) 

 

2. Looptijd van de gift 

2a. Wat is de looptijd van de gift            5 jaar   ………jaar (minimaal 5 jaar)            onbepaalde tijd        

2b. In welk jaar vindt de eerste uitkering plaats  .........………… 

 

3. Gegevens schenker 

Naam   ….…………………………………………………………………………………………………. 

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

BSN/sofinummer  …….………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum   ……….–………. –.........      Geboorteplaats ..………………………………………….…… 

Straat en huisnummer ….…………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats ……….…………….……………………………………………………………………………… 

Land   ....…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  …….………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres  .……………………………………………………………………………………………………. 
Partner          Ja              Nee      Bij ’Ja’ door naar 4. Bij ‘Nee’ door naar 5 

 
4. Gegevens echtgenoot/ geregistreerd partner van schenker (indien van toepassing) 

Naam   ..…………………………………………………………………………………………………… 

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

BSN/sofinummer   …….………………………………………….. Geboortedatum ………–……… –…………... 

Geboorteplaats en -land  ……………………………………………………………………………………………………. 
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Overeenkomst periodieke schenking 
Fund for Excellence of the Royal Conservatoire 

 
 
 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Christine Philips, c.philips@fundforexcellence.nl of 070 - 315 1440 

 

 
5. Gegevens instelling of vereniging (wordt ingevuld door stichting) 

 
4a Naam instelling of vereniging  Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire  

4b Transactienummer .……………………………………………………………………………………………………. 

4c RSIN/fiscaal nummer 8167.42.467 

 
6. Wijze van betaling 

 

Ik maak de jaarlijkse bijdrage over op rekeningnummer NL61 ABNA 0877 6465 38  van Stichting Fund for 
Excellence of the Royal Conservatoire. De bijdrage staat jaarlijks uiterlijk 31 december op de rekening van de 
stichting. 
 
N.B. Schenkingen die worden gedaan vóór de datum van ondertekening – door schenker én begunstigde – van deze 
overeenkomst, worden door de Belastingdienst niet als periodieke schenking erkend voor de giftenaftrek 

 
7. Ondertekening Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire (wordt ingevuld door stichting) 

Naam ……………………………………………………………………………………………………………. 

Functie ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats ………………………………………………………………………..Datum……….–………. –………………. 

Handtekening namens ontvanger  

 

 
………………………………………………………………………………. 

 
8. Ondertekening schenker(s) 

 
Plaats ………………………………………… Datum……….–………. –.............. 

Handtekening schenker       Handtekening echtgenoot/ geregistreerd partner 
      (indien van toepassing) 
 
 
…………………………………………………… ……………………………………………………………… 

 
Graag deze overeenkomst in tweevoud invullen, ondertekenen en opsturen naar:  
 
Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire 
Christine Philips 
Antwoordnummer 93324 
2509 UB Den Haag 
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