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VOLMACHTFORMULIER 
PERIODIEK SCHENKEN

Sinds 2014 hoeft u voor een periodieke schenking geen notariele akte meer te laten opmaken. Perio-
dieke giften die zijn vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst, dus zonder tussenkomst 
van een notaris, zijn nu ook aftrekbaar voor de belasting.

Indien u toch liever per Notariële Akte uw schenking vast wilt leggen, kunt u dit aangeven bij opmerkingen 
op het Volmachtformulier. In beide gevallen verzorgen wij de afhandeling en sturen u per e-mail een digitaal 
afschrift van de akte.

De kosten voor administratieve afhandeling en notariskosten voor en Notariële Akte neemt Stichting Robinia 
voor rekening. Hiervoor geldt een minimumbedrag van 100 euro per jaar voor een Notariële akte en 40 
euro per jaar voor een Onderhandse schenkingsovereenkomst.

Na het invullen en verzenden van het onderstaande formulier ontvangt u een volmacht en concept 
schenkingsovereenkomst per e-mail. U kunt het formulier digitaal invullen of printen en opsturen.

1. De schenking

Bedrag per jaar: 

Periode in jaren: 

Ingaande in: 

2. Uw gegevens

Geslacht: 

Voorletters: 

Voornamen: 

Tussenvoegsels: 

Achternaam: 

Geboortedatum:   

Geboorteplaats: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Man 

 (in cijfers en voluit, minimaal € 50,- per jaar )

Vrouw

= 
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3. Identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs*: 

Vervaldatum identiteitsbewijs   

Identiteitsbewijs nummer: 

Plaats uitgifte identiteitsbewijs:  

4. Uw adresgegevens

Postcode: 

Huisnummer en toevoegingen: 

Telefoonnummer: 

Telefoonnummer mobiel: 

E-mail adres: 

5. Gegevens voor de betaling

IBAN (rekeningnummer): 

Betalingswijze: 

Ik wens als volgt te betalen: 

6. Opmerkingen plaatsen en verzenden

Wij stellen het op prijs als u aangeeft hoe u aan ons bent gekomen: 

U kunt dit formulier na invullen opsturen naar info@robinia.nl met vermelding van schenking of 
per post sturen naar:
Stichting Robinia 
Veerstraat 122, Wageningen
6701DZ Wageningen

Hartelijke dank voor uw bijdrage.

Paspoort Identiteitsbewijs

U kunt uw gegevens invullen of uw identiteitsbewijs scannen en toevoegen als document, maak uw BSN-
nummer beter even zwart om identiteitsfraude te voorkomen.

Automatische incasso Bedrag zelf overmaken

Maandelijks  Half jaar

Elke 3 maanden  Jaarlijks
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