
MAF Nederland
De Zanden 57a, Teuge
info@maf.nl
055-30 36 000Flying for Life

SCHENKINGSOVEREENKOMST
Vul de blauwe (1,2,3,4,6,7) onderdelen zo volledig mogelijk in.
Toelichting op de schenkingsovereenkomst te lezen op pagina 3 en 4.

het overlijden van de schenker

onbepaalde tijd

MAF besteedt de gift waar dit het meest nodig is.

5 jaar

Anders; nl.:

jaar (min. 5 jaar)

vervallen ANBI-status, verliezen baan of arbeidsongeschikt worden

het overlijden van een ander dan de schenker, te weten:

De ondergetekende (naam schenker):

De looptijd van de gift is:

Voorkeursbestemming gift:

verklaart een gift te doen aan:

De gift bestaat uit een vaste en 
gelijkmatige periodieke uitkering van 
(bedrag in cijfers):

(bedrag in letters):

per jaar.

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

€ ,

1. Verklaring gift

2. Looptijd gift

3. Gegevens schenker

4. Gegevens partner (indien van toepassing)

Ingangsdatum schenking:

Achternaam

Achternaam

Straat en huisnummer:

Land:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer

Geboortedatum en geboorteplaats:

Geboortedatum en geboorteplaats:

Voornamen (voluit): 

Voornamen (voluit): 

Dhr.       Mevr.   

Dhr.       Mevr.   
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Stichting MAF Nederland



5. Gegevens begunstigde stichting

7. Ondertekening schenker

8. Ondertekening namens begunstigde stichting

Transactienummer:

RSIN/fiscaalnummer:

IBAN:

op naam van:

kenmerk:

Naam instelling:

Naam medewerker:

Functie medewerker:

In te vullen door MAF

In te vullen door MAF

805245352

Schenkingsakte

Stichting MAF Nederland

Plaats:

Ondertekening door schenker en partner (indien van toepassing)

Plaats:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

Ik wil het genoemde jaarbedrag 
alsvolgt betalen:

Betaalmethode:

6. Betaalwijze

12 termijnen (1x per maand). Voorkeur MAF i.v.m. continuïteit van het werk.

Ik betaal via automatisch incasso (sepa-machtiging), gedurende de 
looptijd van de schenking, en machtig MAF Nederland het genoemde 
bedrag in aangegeven termijn(en) van mijn rekening af te schrijven.

4 termijnen (1x per kwartaal)

1 termijn (1x per jaar)

Ik heb al een lopende incasso voor deze periodieke schenking

Ik maak het jaarbedrag zelf over op  
IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08 t.n.v. MAF Nederland
o.v.v. het transactienummer (zie onder 5.)

Door het invullen van deze SEPA-machting geeft u MAF Nederland toestemming om 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken (neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden). De bedragen worden rond de 27e van de maand 
afgeschreven. Incassant-ID: NL13ZZZ412311290000
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Zijn er kosten aan het opstellen van een schenkingsovereenkomst verbonden?
Nee, alleen als u dit bij een notaris wilt regelen.

Is er een minimum of maximum bedrag voor een schenkingsovereenkomst?
Nee, er geen minimum bedrag en ook geen maximum bedrag, dus uw belastingvoordeel is optimaal.

Voor wanneer moet de schenkingsovereenkomst worden ingevuld en ondertekend?
Voor de belastingdienst is uw gift pas geheel fiscaal aftrekbaar, nadat de schenkingsovereenkomst is inge-
vuld en ondertekend. Giften overgemaakt voor de startdatum van deze overeenkomst, in hetzelfde kalen-
derjaar, kunnen niet meetellen in het belastingvoordeel van de overeenkomst.

Invulinstructie
Uw schenkingsoverkomst en maximaal belastingvoordeel in 4 stappen
1. Vul de bijgevoegde schenkingsovereenkomst volledig in.  

2. Stuur het ingevulde document bij voorkeur per e-mail naar info@maf.nl. 
 Indien dat niet lukt, stuur dan 2 ingevulde exemplaren per post naar:

MAF Nederland, Antwoordnummer 5533, 7390 ZX Twello. Postzegel niet nodig.

3. Wij sturen, na verwerking het exemplaar ondertekend, per e-mail naar u terug. 
 Als er geen e-mailadres van u bekend is, sturen wij een exemplaar per post retour. 
  
4. In de aangifte inkomstenbelasting vult u de jaarlijkse schenking in onder het kopje: 
 ‘Periodieke gift’. Indien de Belastingdienst daarom vraagt, dient u een kopie van de 
 schenkingsovereenkomst met een kopie van de bewuste bankafschrijving op  
 te sturen naar de Belastingdienst.

Schenken
De Nederlandse overheid maakt het zeer aantrekkelijk om te geven aan goede doelen. Wanneer u geld aan 
een goed doel (door de belastingdienst goedgekeurd, de zogenaamde ANBI) nalaat (na overlijden), hoeft 
daarover geen belasting te worden betaald. Wanneer u (bij leven) schenkt aan een goed doel, betaalt de 
fiscus zelfs een deel met u mee. 
MAF heeft de ANBI status.

Geven met een schenkingsovereenkomst volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting
Periodieke schenkingen die vast worden gelegd in een schenkingsoverkomst zijn onbeperkt aftrekbaar van 
de inkomstenbelasting. Voor de akte gelden de volgende regels:

1. Vaste gelijkmatige bedragen, op jaarbasis.
2. Ten minste 1x per jaar een betaling.
3. Ten minste 5 jaar lang.

 
Als u kiest voor een schenkingsperiode van onbepaalde tijd, loopt deze minimaal 5 jaar. Daarna loopt deze 
automatisch door, maar kunt u de schenking heel eenvoudig op elk moment beëindigen door een e-mail te 
sturen naar info@maf.nl of per post naar bovenstaande adres. 
Door te kiezen voor onbepaalde tijd, hoeft een nieuwe akte niet opnieuw te worden opgemaakt. Dit be-
spaart u tijd en administratie.

TOELICHTING OP DE SCHENKINGSOVEREENKOMST
Toelichting op de schenkingsovereenkomst.

Verwerking van de overeenkomst

Toelichting over schenken

Veelgestelde vragen
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