
1. Verklaring gift 

De ondergetekende (naam schenker) …………………………………………..………………….......…… 
verklaart een gift te doen aan Baptisten Gemeente Hoofddorp, De Meerkerk.

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke betalingen van € …………………… per jaar/maand,

bedrag per jaar in letters      ………………………………………………......…………   
die gedurende minstens vijf jaar worden betaald en uiterlijk eindigen bij: 
- het overlijden van de schenker 
- het overlijden van een ander dan de schenker 
- vermindering van inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid of invaliditeit.

Eindigt de gift bij het overlijden van een ander dan de schenker? 
Vul dan de naam in van die persoon                                                  ……………….………………………...  
 

  en de geboortedatum                              …………………………….…………... 
 

2. Looptijd van de gift 

Wat is de looptijd van de gift?                           5 jaar /  …. jaar (minstens 5 jaar) /  onbepaalde tijd   

In welk jaar vindt de eerste betaling plaats? ………… 

3. Gegevens schenker 

Naam en voornamen voluit              ..............................………       …………....………………..…………

Geboortedatum    ………………………..  BSN/sofinummer ………….….…........….

Straat en huisnummer   …………………..............................…………………..…………….. 

Postcode en woonplaats   ………………………………. Land ………………...……………..

Telefoonnummer of emailadres ………………………………………………….. 

4. Ondertekening schenker 
              Plaats ……………………….........……        Datum  ….........……....……………..

                                       Handtekening schenker  ..………………………………............…………….. 

EXEMPLAAR VOOR SCHENKER

z.o.z.



DOOR DE MEERKERK IN TE VULLEN:

7. Gegevens instelling of vereniging 

Naam instelling    Baptisten Gemeente Hoofddorp, De Meerkerk.
RSIN/fiscaal nummer    802147306

Transactienummer    ……

8. Ondertekening namens De Meerkerk 

Naam      …………………………………………………..

Functie     …………………………………………………..

Plaats      …………………………………………………..

Datum     …………………………………………………..

Handtekening namens De Meerkerk  …………………………………………………..

5. Gegevens partner schenker (indien van toepassing) 

Naam en voornamen voluit               ..............................………       …………....………………..………

Geboortedatum    …………………………  BSN/sofinummer …………………….

Straat en huisnummer   ………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   ……………………………….. Land  …………   ………………

Telefoonnummer of emailadres …………………………………………............................……….. 

6. Ondertekening partner schenker
                             Plaats …………...…….........……        Datum ….........……………….....

Handtekening partner schenker       ..........................………………...........................………………..
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