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Overeenkomst tot periodieke schenking
1
 

 
 
 
1 Verklaring periodieke schenking 

 
a. De ondergetekende (naam schenker) __________________________________ 

 
verklaart een gift te doen aan Stichting Live Music Now.
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b. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van: 

Bedrag per jaar in euro (minimaal € 200)   € ______,__ 
 
Bedrag per jaar in letters _______________________________________________ 
 

2 Looptijd periodieke schenking 
 

a. Looptijd schenking (minimaal 5 jr.) ___ 5 jaar 
___  jaar (minimaal 5 jaar)

3
 

___ onbepaalde tijd
4
 

b. Ingangsjaar schenking   __________________________________ 
 

c. De verplichting tot uitkering vervalt: -     bij het overlijden van de schenker. 
- wanneer de begiftigde de ANBI-status 

verliest, bij faillissement of ontbinding 
van de begiftigde 

3 Persoonlijke gegevens schenker 
 

Achternaam   _______________________________________________ 
 
Voornamen (voluit)  _______________________________________________ 
 
Burgerservicenummer (sofinr.) ________________________________________ 
 
Geboortedatum | -plaats _______________________________________________ 
 
Straat | huisnummer  _______________________________________________ 
 
Postcode | woonplaats _______________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s)  _______________________________________________ 
 

                                                      
1
 U kunt het formulier in tweevoud printen en invullen. Het is van belang dat twee origineel 

getekende exemplaren aan Stichting Live Music Now worden verzonden. Vervolgens krijgt 
u één, ook door Stichting Live Music Now ondertekend exemplaar terug. Het is van belang 
dat u dat goed bewaart. Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst 
namelijk kunnen overleggen. 
2
 Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking dient de begunstigde 

door de Belastingdienst aangewezen te zijn als een algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). Stichting Live Music Now heeft de (culturele) ANBI-status. 
3
 Wanneer u kiest voor een langere periode dan 5 jaar of voor onbepaalde tijd, heeft u na 5 

jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief 
gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 5 jaar. 
4
 Zie noot 3. 
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E-mailadres   _______________________________________________ 
 
Partner   __ Ja  __Nee 
    Bij ‘Ja’ door naar 5. Bij ‘Nee’ door naar 6. 
 
4 Gegevens Stichting Live Music Now (worden ingevuld door Stichting Live Music 

Now) 
 

a. Naam instelling of vereniging Stichting Live Music Now 
 
b. Transactienummer   __________________________________ 
 
c. Fiscaal nummer   8219.42.979 
 
5 Persoonlijke gegevens echtgenoot/geregistreerd partner van schenker (indien 

van toepassing)
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Achternaam    ________________________________________ 
 
Voornamen (voluit)   ________________________________________ 
 
Burgerservicenummer (sofinr.) ________________________________________ 
 
Geboortedatum | -plaats  ________________________________________ 
 

Adres indien afwijkend  ________________________________________ 

6 Wijze van betaling 
 
a Betalingsverzoek  __ Ik ontvang graag een betalingsverzoek  
 
b Automatische incasso  __ Ik machtig hierbij Stichting Live Music Now om 

gedurende de  looptijd van de periodieke schenking in november/december van elk 
jaar     € __ __ __ __,__ __ 

 
met ingang van (jaar)   ________________________________________ 
 
af te schrijven van mijn rekening (IBAN) _____________________________________
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Plaats   _____________________________________________________ 
 
Datum   _____________________________________________________ 
 
Handtekening schenker _______________________________________________ 
 
Handtekening echtgenoot/ 
geregistreerd partner (indien van toepassing) __________________________________ 

 
7 Ondertekening namens Stichting Live Music Now (worden ingevuld door  

Stichting Live Music Now) 
 

                                                      
5
 Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist van 

de echtgenoot of geregistreerd partner van de schenker. 
6
 Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
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Naam   _____________________________________________________ 
 
Functie  _____________________________________________________ 
 
Plaats   _____________________________________________________ 
 
Datum   _____________________________________________________ 
 
Handtekening  namens begunstigde ________________________________________ 
 
8 Handtekening(en) schenker(s) 
 
Plaats   _____________________________________________________ 
 
Datum   _____________________________________________________ 
 
Handtekening schenker _______________________________________________ 
 
Handtekening echtgenoot/ 
geregistreerd partner (indien van toepassing) __________________________________ 
 
9 Retouradres 

 

Graag deze overeenkomst in tweevoud invullen, ondertekenen en per post opsturen naar: 

Stichting Live Music Now 
 
Koningin Emmalaan 32 
 
1405 CL Bussum 

 


