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Hierbij verklaar ik (ondergetekende/schenker) dat ik periodiek een gift schenk aan 

Stichting De Luisterpost|Bralectah (LPB media). 

 

1. Mijn schenking bestaat uit een vaste en gelijkmatige gift van:   

(jaarbedrag in cijfers)  € ………………………………………….  

(jaarbedrag in letters)  ……………………………………………. euro  

per jaar, die ik gedurende minstens 5 jaar schenk en uiterlijk eindigt bij: 

 mijn overlijden  

 (indien van toepassing) het overlijden van de langstlevende partner 

 het overlijden van een ander (naam): …………………………………  

 

2. De looptijd van deze gift is:  

 5 jaar 

 …… jaar (minimaal 5 jaar)  

 onbepaalde tijd  

  

Mijn eerste gift schenk ik in het jaar: …………........ (jaartal)  

 

3.  Mijn gegevens zijn als volgt (schenker): 

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

BSN/sofinummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Straat en huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Land  

Telefoon privé  

Mobiel (evt.)  

E-mail (evt.)  
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4.  Gegevens partner schenker (indien van toepassing) 

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

BSN/sofinummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Land  

 

5. Mijn periodieke gift wens ik als volgt te geven:  

 (aankruisen wat van toepassing is): 

 

 Via een automatische SEPA-machtiging1 

 (heeft voorkeur LPB media):  

 

Ik machtig hierbij stichting De Luisterpost|Bralectah (LPB media) te Zwolle:  

Incassant ID   : NL14LPB050696240000 

Machtingskenmerk : ………………………………………… (in te vullen door LPB)  

om het jaarlijkse giftbedrag met ingang van:  

datum:  : ……………………………………………………………  

af te schrijven van mijn rekening:   

IBAN rekeningnummer: ……………………………………………………………………  

in de volgende termijnen (incasso-frequentie aankruisen):  

  per maand   per half jaar 

  per kwartaal   per jaar 

 

 Via een eigen storting op NL72 INGB 000 1250509  

 t.n.v. Luisterpost|Bralectah te Zwolle. 

 

1) Door ondertekening van deze incasso-machtiging geef ik LPB toestemming om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar mijn bank om bovengenoemd bedrag van mijn rekening af te schrijven. 

Afschrijvingen vinden steeds omstreeks de 26e van de maand plaats. Verder geef ik door ondertekening van 

deze machtiging mijn bank toestemming om doorlopend bovengenoemd bedrag van mijn rekening af te 

schrijven, overeenkomstig de opdracht van LPB.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Daarvoor dient u binnen 8 weken 

na afschrijving contact op te nemen met uw bank. 
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 6.  Gegevens LPB media  

Naam instelling Stichting Luisterpost|Bralectah  

Schenkingsnummer (in te vullen door LPB media)  

 

…………………………………………………….. 

 

RSIN/fiscaal nummer 810456680 

 

 

7. Ondertekening  

Schenker     Partner schenker (indien van toepassing)  

Plaats: ……………………………......   Plaats: …………………………………..  

Datum: ………………………………..   Datum: ………………………………….  

Handtekening schenker:    Handtekening partner schenker:  

 

 

 

Stichting Luisterpost|Bralectah 

Naam en functie: Bernhard Jonker, directeur  

Plaats: Zwolle  

Datum: ………………………………….  

Handtekening namens Luisterpost|Bralectah:  

 

 

  

  

Graag dit ingevulde formulier (portvrij) sturen naar:  

  

LPB media  

Antwoordnummer 142 

8000 WB Zwolle  
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TOELICHTING 

U wilt de komende jaren een vaste, periodieke gift schenken aan stichting De 

Luisterpost|Bralectah (LPB media). Prachtig: alvast heel hartelijk bedankt daarvoor! Als 

uw periodieke gift aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u die aftrekken in uw 

aangifte inkomstenbelasting. Zo geldt sowieso als voorwaarde dat er een schriftelijke 

overeenkomst is opgemaakt tussen u en LPB media. Voorheen was daarvoor een 

notariële schenkingsakte verplicht. Sinds 1 januari 2014 vindt de Belastingdienst dat niet 

meer nodig en kunt u dit formulier ‘Schenkingsovereenkomst’ gebruiken.  

 

Voorwaarden periodieke gift 

Aan welke voorwaarden een periodieke gift precies moet voldoen om in aanmerking te 

komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting kunt u lezen via 

.  www.belastingdienst.nl/giften

 

Stappenplan 

In onderstaand stappenplan leest u wat u (als schenker) moet doen, zodat u uw giften 

aan LPB media de komende jaren kunt aftrekken als een periodieke gift binnen uw 

aangifte inkomstenbelasting.  

 Vul de gevraagde onderdelen in op het formulier ‘Schenkingsovereenkomst’; 

 Onderteken het exemplaar en stuur deze portvrij naar LPB media 

(Antwoordnummer 142, 8000 WB Zwolle); 

 LPB media vult vervolgens haar onderdelen in op de schenkingsovereenkomst en 

ondertekent eveneens;  

 LPB media stuurt u een ingevuld en ondertekend exemplaar retour en bewaart een 

eigen exemplaar (scan) van de schenkingsovereenkomst;  

 Bewaar uw exemplaar van de schenkingsovereenkomst zorgvuldig. Bij controle van 

uw belastingaangifte kan de Belastingdienst de ondertekende 

schenkingsovereenkomst opvragen.  

  

Extra toelichting (op onderdelen)  

1. Onderdeel ‘Verklaring gift’ 

Uw gift aan LPB media moet bestaan uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. 

U verplicht uzelf dus om elk jaar hetzelfde bedrag aan LPB media te geven. U mag 

zelf bepalen of u dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen en elke maand, 

kwartaal of elk half jaar een deel van het jaarlijkse bedrag aan LPB media schenkt of 

dat u het jaarlijkse bedrag in één keer schenkt.  

  

Overlijden van u of van een ander 

In een schenkingsovereenkomst moet zijn bepaald dat uw giften eindigen bij het 

overlijden van uzelf of van iemand anders. De ander kan iedereen zijn, bijvoorbeeld uw 

broer of uw partner.  

U moet dus een keuze maken of de giften aan LPB media eindigen bij uw eigen 

overlijden, bij het overlijden van de langstlevende partner of bij het overlijden van nog 

een ander.  

 

2. Onderdeel ‘Looptijd van de gift’ 

Vul hier het totaal aantal jaren in dat u giften aan LPB media wilt schenken. Let op: 

voor een geldige schenkingsovereenkomst moet u minimaal vijf jaar lang een gift 

schenken. Wilt u langer dan vijf jaar een gift aan LPB media schenken? Dan vult u het 

gewenste aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Wilt u giften aan LPB media 
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schenken totdat u zelf aangeeft dit niet meer te willen? Kruis dan het vakje 

‘onbepaalde tijd’ aan.  

  

Jaar eerste gift  

Vul hier het jaar in waarin u de eerste keer uw periodieke gift schenkt aan LPB media. 

Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze schenkingsovereenkomst 

aangaat maar kan in elk geval niet een eerder jaar zijn.  

 

4. Onderdeel ‘Gegevens en ondertekening partner schenker’ 

Heeft u een echtgenoot of een geregistreerd partner? Dan moet hij/zij deze 

schenkingsovereenkomst medeondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van 

het Burgerlijk Wetboek.  

  

6. Onderdeel ‘Gegevens LPB media’ 

Het schenkingsnummer is het unieke nummer waaronder LPB media uw 

schenkingsovereenkomst heeft opgenomen in haar administratie. Dit nummer wordt 

door LPB media ingevuld.  

  

Meer informatie?  

Hebt u nog vragen, zijn er onduidelijkheden of bent u op zoek naar meer informatie over 

uw schenkingsovereenkomst of over LPB media, neem dan gerust contact op. U kunt op 

werkdagen tussen 9 en 13 uur bellen naar het kantoor in Zwolle: 038 427 04 48. Of 

mailen naar info@lpbmedia.nl.  


