
https://janskerkgemeente.nl/ 
secretariaat@janskerkgemeente.nl  
 
IBAN NL21 TRIO 0391 1583 68 
t.n.v. Stichting De Jans 
 

OVEREENKOMST 
PERIODIEKE GIFT 

IN GELD  
Exemplaar voor de schenker 

Maliesingel 63 - 64 
3581 BS Utrecht 
06-4614 7728 
 

 

 

1. Verklaring gift 
 

De ondergetekende (naam schenker) : 
 

verklaart een gift te doen aan de Stichting tot Behartiging van de Belangen van de Oecumenische 
Janskerkgemeente (ingekort: Stichting De Jans), gevestigd te Utrecht. 
RSIN / fiscaal nummer van Belangen van de EUG: 004205340 
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van jaarlijks: 

 
(bedrag in cijfers) 

(bedrag in letters) 

De looptijd van de gift is 

€ 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 

euro 
 
 

5 jaar 
(minimum 5 jaar) O 

O 
langer dan 5 jaar, namelijk   …….. jaar 
voor onbepaalde tijd 

 
Ingangsdatum / eerste betaling: 

  

 
De gift eindigt bij 

 
O 
O 

 
het overlijden van de schenker 
het overlijden van een ander dan de schenker, namelijk: 
….. 

 
Indien de schenker arbeidsongeschikt wordt of onvrijwillig werkloos raakt, heeft de schenker 
het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. De overeenkomst eindigt automatisch 
wanneer de Stichting Belangen van de EUG haar ANBI-status verliest. 

 
Transactienummer                                                         (wordt ingevuld door de Stichting) 

 
 
 

2. Gegevens  schenker 
 

Naam  M / V 

Voornamen (voluit)  

BSN / sofinummer  

Geboortedatum en -plaats  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

E-mail  

 

mailto:secretariaat@janskerkgemeente.nl


3. Gegevens betaling vaste bijdrage 
 
Betaling van de vaste bijdrage     O  per maand     O  per kwartaal 
 O  per halfjaar   O  per jaar 
Betaling door middel van⃝  O     opdracht aan de eigen bank om het periodiek over te maken op 

      bankrekening NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. Stichting De Jans 
  
 O   eigen overboekingen op bankrekening NL21 TRIO 0391 1583 68 

      t.n.v. Stichting De Jans 
 
IBAN bankrekeningnummer van gever: 
 

4.  Ondertekening schenker 

Plaats en datum:  

Handtekening  schenker: 
 
 

5.  Gegevens en ondertekening partner (indien van toepassing) 
 

Naam partner  M / V 

Voornamen (voluit)  

BSN / sofinummer  

Geboortedatum en -plaats  
 

Ondertekening partner:  
Plaats en datum 
Handtekening partner schenker 

 
 
 
 
 

6.  Ondertekening namens de Stichting Belangen van de EUG 
 

Naam 
Functie binnen de Stichting Belangen 
van de Oecumenische 
Janskerkgemeente 
 
Plaats en datum 
. 
Handtekening namens ontvanger 
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