Handleiding overeenkomst periodieke gift
Op de donateurspagina van www.oaseoosterbeek.nl kunt de modelovereenkomst downloaden die de Belastingdienst heeft opgesteld, waarin de afspraken over een periodieke gift aan
een goed doel kunnen worden vastgelegd.
Wanneer deze overeenkomst door u en door de Stichting Oase Oosterbeek is ingevuld kunt
u uw periodieke gift aan Oase Oosterbeek aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
Het formulier van de overeenkomst beslaat twee bladzijden en er zitten twee exemplaren
van de overeenkomst in dit document, één voor u als schenker en één voor de ontvanger.

Stappen
U vult uw gegevens in en ondertekent beide exemplaren van het formulier.
U stuurt vervolgens de twee exemplaren van het formulier naar Stichting Oase Oosterbeek
waarna de Stichting het formulier verder invult en ondertekent. Vervolgens ontvangt u één
exemplaar retour.
Stichting Oase Oosterbeek houdt een administratie bij en geeft elke overeenkomst een uniek
transactienummer. Het formulier gaat niet naar de Belastingdienst; uw exemplaar is wel een
bewijsstuk bij uw aangifte inkomstenbelasting.
De standaardtoelichting van de Belastingdienst staat op de laatste twee bladzijden.

Invullen
Wanneer u een programma zoals Adobe Reader op uw computer heeft, waarmee u de velden op een pdf formulier kunt invullen, kunt u desgewenst de gegevens die u als schenker
moet invullen eerst op de computer invullen en het formulier daarna printen en ondertekenen.
De gegevens die u op het eerste exemplaar van het formulier invult komen dan automatisch
ook in het tweede exemplaar.
Heeft u geen mogelijkheid om het formulier op de computer in te vullen, print het dan uit, vul
de gegevens die u als schenker moet invullen handmatig op beide exemplaren in en onderteken beide exemplaren.

Opsturen
Stuur na het invullen en ondertekenen beide exemplaren op naar:
Secretariaat Oase Oosterbeek
Nassaulaan 39
6861 DA Oosterbeek
Nadat de Stichting de gegevens van de ontvanger heeft ingevuld, een transactienummer
heeft toegekend en beide exemplaren heeft ondertekend ontvangt u één exemplaar retour.
Daarna ontvangt u desgewenst nog een machtigingsformulier voor een jaarlijkse automatische incasso.

Hulp
Wilt u hulp bij het invullen stuur hierover dan verzoek aan via info@oaseoosterbeek.nl

