
Schenkingsovereenkomst  (exemplaar schenker) 

 

De ondergetekende: ___________________________________________ (schenker), 

verklaart een gift te doen aan de Driebergse Mixed Hockey Club "Shinty" met fiscaal 

nummer 8065.06.945 (ontvanger). 

De gift bestaat uit: (graag uw keus aankruisen) 

□ Vijf jaarlijkse schenkingen van € 200,- (tweehonderd euro), te beginnen in 2015 en 

uiterlijk eindigend bij het overlijden van de (langstlevende van de) schenker en zijn 

partner; 

□ Vijf jaarlijkse schenkingen van € ____, __, (zegge:________________________ euro), 

te beginnen in 2015 en uiterlijk eindigend bij het overlijden van de (langstlevende van 

de) schenker en zijn partner; 

□ Een eenmalig bedrag van € ____, __, (zegge:____________________________ euro), 

NB: Als u één van de eerste twee opties kiest, mag u deze giften geheel voor de belasting 

van uw inkomen aftrekken, zonder dat sprake is van een drempelinkomen of maximaal 

aftrekbaar bedrag. 

De schenker machtigt hierbij DMHC "Shinty" om jaarlijks respectievelijk eenmalig het 

aangekruiste bedrag van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.  

Gegevens schenker: 

Naam   ________________________________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________________________________ 

Geboortedatum ________________________________________________ 

Straat en huisnummer________________________________________________ 

Postcode, Woonplaats________________________________________________ 

e-mailadres  ________________________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________________________ 

IBAN   NL__ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 



Gegevens partner schenker (indien aanwezig): 

Naam partner  ________________________________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________________________________ 

Geboortedatum ________________________________________________ 

NB: Indien sprake is van een huwelijks- of geregistreerd partner zult u beiden moeten 

tekenen! 

 

Ondertekening schenker    Ondertekening partner schenker 

Plaats _________________________  Plaats ________________________ 

Datum _________________________  Datum ________________________ 

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

 

Namens de Driebergse Mixed Hockey Club "Shinty": 

Andre ten Damme, Voorzitter 

Plaats Driebergen    

Datum _________________________ 

Handtekening:  

  



Schenkingsovereenkomst  (exemplaar ontvanger) 

 

De ondergetekende: ___________________________________________ (schenker), 

verklaart een gift te doen aan de Driebergse Mixed Hockey Club "Shinty" met fiscaal 

nummer 8065.06.945 (ontvanger). 

De gift bestaat uit: (graag uw keus aankruisen) 

□ Vijf jaarlijkse schenkingen van € 200,- (tweehonderd euro), te beginnen in 2015 en 

uiterlijk eindigend bij het overlijden van de (langstlevende van de) schenker en zijn 

partner; 

□ Vijf jaarlijkse schenkingen van € ____, __, (zegge:________________________ euro), 

te beginnen in 2015 en uiterlijk eindigend bij het overlijden van de (langstlevende van 

de) schenker en zijn partner; 

□ Een eenmalig bedrag van € ____, __, (zegge:____________________________ euro), 

NB: Als u één van de eerste twee opties kiest, mag u deze giften geheel voor de belasting 

van uw inkomen aftrekken, zonder dat sprake is van een drempelinkomen of maximaal 

aftrekbaar bedrag. 

De schenker machtigt hierbij DMHC "Shinty" om jaarlijks respectievelijk eenmalig het 

aangekruiste bedrag van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.  

Gegevens schenker: 

Naam   ________________________________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________________________________ 

Geboortedatum ________________________________________________ 

Straat en huisnummer________________________________________________ 

Postcode, Woonplaats________________________________________________ 

e-mailadres  ________________________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________________________ 

IBAN   NL__ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 



Gegevens partner schenker (indien aanwezig): 

Naam partner  ________________________________________________ 

Voornamen (voluit) ________________________________________________ 

Geboortedatum ________________________________________________ 

NB: Indien sprake is van een huwelijks- of geregistreerd partner zult u beiden moeten 

tekenen! 

 

Ondertekening schenker    Ondertekening partner schenker 

Plaats _________________________  Plaats ________________________ 

Datum _________________________  Datum ________________________ 

Handtekening:     Handtekening: 

 

 

 

Namens de Driebergse Mixed Hockey Club "Shinty": 

Andre ten Damme, Voorzitter 

Plaats Driebergen    

Datum _________________________ 

Handtekening:  

 


