
 

 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING aan Stichting Technolab Leiden 

6 Gegevens over de wijze van betaling  

☐ Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN NL17TRIO 039.04.62.853 t.n.v. Technolab Leiden o.v.v. het transactienummer (zie 4) 

7 Handtekening (namens) Technolab Leiden 

 Naam en functie Ben Schippers, Directeur Stichting Technolab Leiden 

 Plaats en datum Leiden 

 Handtekening namens Technolab Leiden  

8 Handtekening(en) schenker  

 Plaats   

 Datum  

 

Handtekening schenker 

 Handtekening partner (indien 

van toepassing) 

 

1 Basisgegevens  

1a Naam van de schenker   

1b Naam van de begunstigde Stichting Technolab Leiden 

1c Vast bedrag per jaar: in euro’s  €  

 Vast bedrag per jaar: in letters    

2 Looptijd periodieke schenking 

2a Looptijd schenking (min. 5 jr): ☐ onbepaalde tijd (min. 5 jr) ☐  .. jaar (min. 5 jr) ☐ 5 jr 

2b Ingangsjaar van de schenking   

2c De verplichting tot uitkering vervalt: 

☐ bij het overlijden van de schenker  

☐ wanneer Stichting Technolab Leiden de ANBI-status verliest 

☐ bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden. 

3 Persoonlijke gegevens schenker  

 Achternaam schenker   

 Voornamen voluit    

 Burgerservicenummer (BSN)   

 Geboortedatum, - plaats (land)   

 Straat en huisnummer   

 Postcode en woonplaats   

 Land (indien niet Nederland)    

 Telefoonnummer(s)    

 E-mailadres   

4 Gegevens begunstigde (in te vullen door Technolab Leiden) 

4a Naam begunstigde Stichting Technolab Leiden 

Straat en huisnummer Bètaplein 28 

Postcode en woonplaats 2321 KS Leiden 

Land Nederland 

4b Transactienummer  

4c Fiscaal nummer (RSIN) 822075106   
 



 

 

De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u retour sturen naar: 

Stichting Technolab Leiden 

T.a.v. Ben Schippers 

ben@technolableiden.nl 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ben@technolableiden.nl 

Toelichting op de overeenkomst tot periodieke schenking 
De door u ingevulde overeenkomst krijgt u na ondertekening door Technolab Leiden retour voor uw administratie. Het is van belang dat u deze 
goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst namelijk kunnen overleggen. 

1 Basisgegevens 

Hier staat de naam van de begunstigde, te weten Technolab Leiden. Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van uw schenking, dient de 

begunstigde aangewezen te zijn door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (een zogenaamde ANBI instelling). Technolab Leiden 

is een ANBI instelling. c Het totaalbedrag dat u per jaar wilt gaan schenken. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van lesmateriaal of deelname 

van kinderen aan workshops u met uw gift mogelijk maakt: 

€ 250,- Een schoolkit Build You Own Robot, lesmateriaal waarmee 6 leerlingen tegelijk jarenlang workshops kunnen volgen. 

€ 600,- Deelname voor 3 kinderen aan Maaklab, de leukste woensdagmiddag club van Leiden. 

€ 1100,- Een extra Maatje, de robots waarmee Technolab workshops Robotica geeft. Al onze Maatjes hebben namen, bij  

deze donatie krijgt deze robot uw naam mee. 

 

2 Looptijd periodieke schenking 

Een andere voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Wanneer u kiest 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. b De eerste betaling dient te geschieden in het jaar dat u als ingangsjaar kiest. c De 

overeenkomst zal eindigen als u (één of meerdere) van deze optie(s) aankruist, zonder dat de fiscale voordelen over de periode dat u 

wel heeft geschonken in gevaar komen.  

 

3 Persoonlijke gegevens schenker 

Vul al uw voornamen (voluit) in. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt. 

De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn. Het BSN-nummer moet op grond van de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting worden 

opgenomen in de overeenkomst periodieke schenking. 

4 Gegevens begunstigde 

b Het transactienummer is het nummer waaronder Technolab Leiden deze overeenkomst heeft opgenomen in haar 

administratie. Technolab Leiden vult dit in na ontvangst van uw formulier. Dit nummer vermeldt u in uw aangifte voor de 

inkomstenbelasting. c Het fiscale nummer (RSIN) is het nummer waaronder Technolab Leiden is geregistreerd bij de Belastingdienst. Ook 

dit nummer heeft u nodig voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting. 

5 Persoonlijke gegevens van de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker 

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is toestemming vereist van de echtgenoot of geregistreerd partner van de 

schenker. Vul de achternaam en alle voornamen van uw partner (voluit) in. 

6 Gegevens van de wijze van betaling 

Het overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking dient telkens vóór het einde van elk kalenderjaar te zijn 

overgemaakt. Betalingen die voor de datum van ingang van de overeenkomst tot periodieke schenking zijn gedaan, worden niet 

meegerekend. 

7 Handtekening (namens) begunstigde 

Dit gedeelte wordt net als punt 4, ingevuld door Technolab Leiden.  

8 Handtekening(en) schenker 

Gaarne met blauwe pen uw handtekening zetten. Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dient uw partner deze 

overeenkomst op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, ook te ondertekenen. 

 

 


