									

Schenkingsovereenkomst met het
Teylers Museum Vrienden Fonds
ten behoeve van Teylers Museum
U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het
museum worden bijeengebracht in het Teylers Museum Vrienden Fonds. Dit fonds is een
culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunt u sinds 1 januari 2012
optimaal profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Om de gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, dient uw periodieke gift voor vijf jaar of langer
schriftelijk te worden vastgelegd.
Sinds 1 januari 2014 kan dit via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en
het Teylers Museum Vrienden Fonds. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt
hoeft te worden.
Hoe werkt het? U vult het formulier in met de gewenste keuzes en gegevens (zie de
toelichting). Wanneer u de digitale versie op onze website www.teylersmuseum.nl invult,
worden automatisch 2 exemplaren gemaakt, die u in één keer print. De 2 ondertekende
exemplaren stuurt u naar ons toe. U ontvangt 1 exemplaar door ons ondertekend en
voorzien van een uniek transactienummer retour voor uw eigen administratie.
Als u iets met Teylers Museum wilt afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt
opnemen (bijvoorbeeld een periodieke schenking in natura of bepaalde testamentaire
wensen), is het wél nodig om gebruik te maken van een notaris. Teylers Museum helpt
u daar graag bij.
Wij danken u heel hartelijk voor uw betrokkenheid bij Teylers Museum.

Teylers Museum Vrienden Fonds
www.teylersmuseum.nl

Spaarne 16
2011 CH • Haarlem

023 - 553 19 84
vrienden@teylersmuseum.nl

BANK NL83 RABO 0384451853
KVK 41225955

Toelichting bij het invullen van de overeenkomst
Gegevens

Betaling

De benodigde gegevens spreken grotendeels voor

Wij vragen u om aan te geven of u uw periodieke gift

zich. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd

in geld jaarlijks automatisch naar het Teylers Museum

partnerschap heeft, bent u wettelijk verplicht ook uw

Vrienden Fonds wilt laten overmaken, of liever jaarlijks

partner de overeenkomst te laten tekenen, ook als

van ons een schriftelijke herinnering ontvangt om zelf

u niet gezamenlijk maar alleen de schenker bent.

de overeengekomen periodieke schenking te voldoen.

Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Procedure

De gift moet volgens de wet bestaan uit vaste en

De Schenkingsovereenkomst dient door beide

gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dat betekent dat

partijen (de schenker en de ontvanger) ondertekend

u zich verplicht tot een schenking van elk jaar hetzelfde

te worden. Wij vragen u daarom twee exemplaren

bedrag. Een Bijzondere Vriend schenkt minimaal

volledig in te vullen en te tekenen. Deze twee

€ 250 per jaar, een Sterrenwachter minimaal € 1.000

ingevulde en ondertekende exemplaren stuurt u naar

per jaar, een lid van de Lorentz Kring of Wybrand

Teylers Museum, Afdeling Partners & Begunstigers,

Hendriks Kring minimaal € 2.500 per jaar en een lid

Antwoordnummer 2143, 2000 WC Haarlem

van de Pieter Teyler Kring minimaal € 10.000 per jaar.

(een postzegel is niet nodig).

Looptijd van de gift

Daarna wordt de overeenkomst in het museum

U verplicht zich om minimaal vijf jaar lang een gift te

namens het Teylers Museum Vrienden Fonds getekend

doen. U kunt er voor kiezen om langer dan vijf jaar een

en wordt een transactienummer toegekend. Indien u er

gift doen, bijvoorbeeld tien jaar, of voor onbepaalde

prijs op stelt, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk

tijd. Dit laatste betekent dat u de periodieke gift blijft

gesprek met de directeur van Teylers Museum,

doen totdat u zelf aangeeft dat u wilt stoppen. U dient

Marc de Beyer. Als u alles liever schriftelijk wilt

uw keuze voor de looptijd van de gift in de overeen-

afhandelen, kan dit ook. U ontvangt dan van ons één

komst vast te leggen.

getekend exemplaar van de Schenkingsovereenkomst
per post retour.

Overlijden van u of uw partner
De looptijd van de periodieke gift vervalt bij het

Teylers Museum moet van de Belastingdienst een

overlijden van de schenker of de partner. U dient in de

transactienummer aan de overeenkomst toekennen.

overeenkomst aan te geven of de uitkeringen eindigen

Dit transactienummer heeft u nodig bij uw belasting

bij het overlijden van uzelf óf van uw partner.

aangifte. U hoeft de Schenkingsovereenkomst niet aan
de Belastingdienst toe te sturen. Wel dient u uw

Wat wordt met uw gift gedaan
Alle giften van Vrienden, Bijzondere Vrienden,
Sterrenwachters, Lorentz Kring, Wybrand Hendriks
Kring en Pieter Teyler Kring deelnemers komen in

exemplaar, met transactienummer, goed te bewaren
voor het geval de Belastingdienst uw aangifte
wil controleren.

het Teylers Museum Vrienden Fonds. Bij periodieke

Contact

schenkingen vanaf € 1.000 kunt u zelf aangeven of

Als u na het lezen van deze informatie vragen

uw donatie direct voor lopende projecten wordt

heeft, dan beantwoorden wij die graag. U kunt

geoormerkt en binnen vijf jaar wordt benut, of dat

contact opnemen met de medewerkers van de

uw bijdrage toegevoegd dient te worden aan het

Afdeling Partners & Begunstigers via telefoon

opde toekomst gerichte endowment-vermogen. Het

023 5531984 of 023 516 09 68. Een email kunt

endowment-vermogen van het Teylers Museum

u sturen naar vrienden@teylersmuseum.nl

Vrienden Fonds is het financiële fundament dat beoogt
het zelfstandig voortbestaan van Teylers Museum in
de toekomst zeker te stellen. Het vermogen zelf wordt
duurzaam in stand en op peil gehouden. Jaarlijks
worden uit de opbrengst van dit vermogen donaties
aan Teylers Museum gedaan.

Overeenkomst Schenking periodieke gift
	De ondergetekende(n), de heer/mevrouw (naam schenker)

,

verklaart/verklaren te zijn overeengekomen dat de hierna te noemen schenker een periodieke gift doet aan de
Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds, de steunstichting van Teylers Museum.

1. Vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
	De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering van

€ 		

(bedrag in cijfers),

zegge 		
euro (bedrag in letters) per jaar.
	(Bijzondere Vriend minimaal € 250 per jaar, Sterrenwachter minimaal € 1.000 per jaar, Wybrand Hendriks Kring minimaal € 2.500 per jaar,
Lorentz Kring minimaal € 2.500 per jaar, Pieter Teyler Kring minimaal € 10.000 per jaar).

2. Looptijd van de gift
De eerste gift vindt plaats in
5 jaar /

(jaartal), en de looptijd van de gift is:

jaar (minimaal 5 jaar) /

onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)

3. Overlijden van u of uw partner
De gift wordt gedurende minstens vijf jaar uitgekeerd en zal uiterlijk eindigen bij:
het overlijden van de schenker /

het overlijden van de partner van de schenker.

4. Gegevens van de Schenker
Naam:
Voornamen (voluit):
Titulatuur:
BSN nummer:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Emailadres:
Burgerlijke staat:

gehuwd

ongehuwd

geregistreerd partnerschap

5. Gegevens partner van de schenker (indien aanwezig)
Naam:
Voornamen (voluit):
BSN nummer:
Geboortedatum:

6. Gegevens van Teylers Museum Vrienden Fonds
Naam:

Teylers Museum Vrienden Fonds

RSIN/fiscaal nummer:

805772868

Contactpersoon:

Afdeling Partners en Begunstigers Teylers Museum

Straatnaam en huisnummer: Spaarne 16
Postcode en woonplaats:

2011 CH Haarlem

Telefoon:

023 553 19 84

Emailadres:

vrienden@teylersmuseum.nl

7. Betaling
Ik betaal per automatische incasso.
	Ik machtig hierbij de Stichting Teylers Museum Vrienden Fonds om gedurende de looptijd van mijn gift
de jaarlijkse hierboven genoemde bijdrage af te schrijven van mijn bankrekening,
IBAN Rekeningnummer:
	NB: De jaarlijkse inning vindt plaats omstreeks eind januari. Indien u niet akkoord bent met de afschrijvingkunt
u binnen 30 dagen uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken.
	Ik betaal gedurende de looptijd van mijn gift de jaarlijkse hierboven genoemde bijdrage door een
overschrijving aan Teylers Museum Vrienden Fonds te Haarlem, IBAN NL 83 RABO 0384451853.
Jaarlijks ontvang ik van Teylers Museum hiervoor een herinnering.

8. Keuze bij donaties vanaf € 1.000 per jaar
	Ik wil graag dat mijn gift van € 2.500 of hoger wordt geoormerkt voor de Lorentz Kring en op korte/
middellange termijn (2-5 jaar) wordt benut voor projecten van wetenschap en techniek.
	Ik wil graag dat mijn gift van € 2.500 of hoger wordt geoormerkt voor de Wybrand Hendriks Kringten op
korte/middellange termijn (2-5 jaar) wordt benut voor projecten van kunst en geschiedenis.
	Ik wil graag dat mijn gift van € 10.000 of hoger wordt geoormerkt voor de Pieter Teyler Kring t.b.v.Pieter
Teylers Huis.

9. Naamsvermelding
Als dank voor uw steun vermelden wij uw naam graag in het jaarverslag.
Ik wil vermeld worden
Ik wil liever niet vermeld worden

10. Ondertekening
schenker		

echtgenoot/geregistreerd partner

datum:

datum:

plaats:

plaats:

handtekening:

handtekening:

namens Teylers Museum Vrienden Fonds
naam:
functie:
plaats:
datum:
handtekening:
Transactienummer:

(in te vullen door Teylers Museum)

Teylers Museum Vrienden Fonds Fiscaal nummer (RSIN): 805772868
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