
 

 

OVEREENKOMST VOOR PERIODIEKE GIFT 

1 GIFT 

De ondergetekende: 

[Naam]________________________________________________________________ 

[Adres]____________________________________________ [Toevoeging]_________ 

[Postcode]______________ [Woonplaats]____________________________________ 

[Telefoon]_______________ [E-mail]________________________________________ 

komt overeen met Stichting Het Nederlands Studenten Orkest, een stichting opgericht 

naar Nederlands recht, met statutaire zetel in Amsterdam en als algemeen nut 

beogende instelling geregistreerd onder het fiscale nummer 002760496 ("NSO"), 

een gift te doen aan NSO. De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke 

uitkeringen van: 

□ EUR 250 (tweehonderdvijftig euro) 

□ EUR 500 (vijfhonderd euro) 

□ EUR 1.000 (duizend euro) 

□ EUR 1.500 (vijftienhonderd euro) 

□ Een bedrag van: [Bedrag in cijfers] EUR ________________________________ 

[Bedrag in letters] _______________________________ euro 

per jaar, die gedurende minstens vijf (5) jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen: 

□ bij het overlijden van de ondergetekende 

□ vanaf het moment dat NSO niet langer als ANBI is geregistreerd 

□ bij het overlijden van een ander dan de ondergetekende, namelijk: 

[Naam]________________________________________________________________ 

2 LOOPTIJD 

De looptijd van de gift is:  

□ vijf (5) jaar 

□ _____ jaar (minimaal vijf (5) jaar) 

□ voor onbepaalde tijd 

 



 

 

[ONDERTEKENING OP DE VOLGENDE BLADZIJDE] 

 

 

 

 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt op ____________________________________ 

en ten blijke daarvan ondertekend als volgt: 

 

   

   

_________________________________  _________________________________ 

Naam: ___________________________  _________________________________ 

Als de schenker  Als partner van de schenker 

 

  

  

_________________________________  

Stichting Het Nederlands Studentenorkest 

Naam: ___________________________  

Als bestuurder van Stichting Het Nederlands Studentenorkest 

 

  



 

 

Algemene SEPA machtiging 

 

Gegevens van Stichting het Nederlands 

Studenten Orkest: 

Nederlands Studenten Orkest 

Spaarnestraat 11a 

3522 VB Utrecht 

Nederland 

Incassant ID NSO: NL24ZZZ4119980300000 

 

Persoonlijk machtigingskenmerk: 

IncassoNSOCV100-___ 

 

Gegevens geïncasseerde: 

De ondergetekende: 

[Naam]___________________________________

_____________________________ 

[Adres]____________________________________________ [Toevoeging]_________ 

[Postcode]______________ [Woonplaats]____________________________________ 

[Telefoon]_______________ [E-mail]________________________________________ 

[IBAN]_______________________________________________________________                                                                                                                             

Hierna te noemen ‘geïncasseerde’ machtigt Stichting het Nederlands Studenten Orkest, 

hierna te noemen ‘NSO’, om de gift zoals in de onderhandse akte door u ondertekend is 

vastgelegd af te schrijven van zijn/haar bankrekening ten behoeve van het NSO. Deze 

gift bevestigt het lidmaatschap van de Club van 100 van het NSO.  

 

De betaling van [Bedrag]__________, zal jaarlijks in april worden afgeschreven tot en 

met de afloop van de overeenkomst. Uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan elke incasso zal 

het NSO een mail sturen naar de geïncasseerde met daarin de aankondiging van de 

afschrijving en het bedrag dat geïncasseerd zal worden.  

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

 

 

[Datum]__________________________ [Plaats]_______________________________ 

  

[Handtekening] 

 

_________________________________ 

 

 

 

SECRETARIAAT 

STICHTING HET NEDERLANDS 

STUDENTEN ORKEST 

 

POSTBUS 11131 

2301 EC LEIDEN 

 

IBAN NL07ABNA0466281374 

BIC ABNANL2A 

WWW.NSO.NL 

 



 

 

BIJLAGE Toelichting over periodieke gift aan NSO 

 

 

 

Stichting het Nederlands Studentenorkest ("NSO") is geregistreerd als algemeen nut 

beogende instelling ("ANBI"). Deze registratie heeft tot gevolg dat de gift die u doet aan 

NSO: 

 

 niet belast is met Nederlandse schenkbelasting; 

 

 in aftrek kan worden gebracht van uw inkomen voor de berekening van 

Nederlandse inkomstenbelasting. 

 

Bovendien is het NSO een culturele instelling en ook als culturele ANBI geregistreerd. 

Dit betekent dat u tot 125% van het bedrag van uw gift in aftrek kan brengen van uw 

inkomen voor de berekening van Nederlandse inkomstenbelasting. Ter indicatie vindt u 

hieronder een tabel waarin is weergegeven welke kosten zijn verbonden aan een gift 

aan NSO wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot aftrek. 

 

Verzamelinkomen 

Gift 

€ 250 € 500 € 1.000 € 1.500 

€ 10.000 € 136 € 272 € 543 € 815 

€ 20.000 € 133 € 269 € 540 € 812 

€ 30.000 € 124 € 248 € 495 € 743 

€ 40.000 € 124 € 248 € 495 € 743 

€ 50.000 € 124 € 248 € 495 € 743 

€ 60.000 € 124 € 248 € 495 € 743 

€ 70.000 € 888 € 175 € 350 € 525 

€ 80.000 € 888 € 175 € 350 € 525 

€ 90.000 € 888 € 175 € 350 € 525 

€ 100.000 € 888 € 175 € 350 € 525 

 

Ten behoeve van haar registratie als ANBI dient NSO op continue basis aan bepaalde 

wettelijke voorwaarden te voldoen. Meer informatie over deze registratie en wettelijke 

voorwaarden vindt u op: http://www.nso.nl/over-nso/anbi.html. Een gedetailleerde 

rekenmodule voor het bedrag van uw mogelijke gift vindt u op: http://anbigift.nl/nso/. 

 

Deze bijlage is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet 

bedoeld als (fiscaal) advies voor een specifiek geval. Deze bijlage is gebaseerd op de 

wetgeving die geldt per 1 januari 2016. 

http://www.nso.nl/over-nso/anbi.html
http://anbigift.nl/nso/

