

Samen met u
kunnen we
trouw zijn aan
onze naasten
in nood.
ZOA ontfermt zich over mensen die zijn gevlucht voor oorlogen en rampen. Direct na een ramp zijn we
ter plaatse om noodhulp te bieden. Maar ook daarna laten we mensen niet in de steek. Ondanks de
moeilijke, soms uitzichtloze omstandigheden, blijven wij geloven in een betere toekomst. Dat vraagt om
trouw en doorzettingsvermogen - niet alleen van ons, maar ook van onze trouwe donateurs.
Juist omdat trouw en doorzettingsvermogen zo belangrijk zijn, willen we iets vertellen over
een bijzondere manier van doneren: periodiek schenken. Daarbij wordt uw gift beloond met
belastingvoordeel. De enige voorwaarde is dat u als donateur de komende vijf jaar trouw blijft aan
de missie en het werk van ZOA.

Periodiek schenken:

Meer geven zonder dat het ú meer kost!
Bij periodiek schenken legt u uw gift schriftelijk
vast voor een periode van minimaal vijf jaar.
Daarmee zorgt u ervoor dat wij ons werk nog jaren
kunnen voortzetten. En dat is van levensbelang
voor mensen die door een oorlog of ramp alles
kwijt zijn.
Ook de Belastingdienst weet uw vertrouwen op
waarde te schatten: als u kiest voor een periodieke
schenking, wordt uw gift namelijk beloond met een
fiscaal voordeel dat (afhankelijk van uw specifieke

situatie) kan oplopen tot bijna 43 procent.
Uw voordeel kunt u berekenen op
zoa.nl/belastingvrijschenken.
Periodiek schenken heeft veel voordelen. In
de eerste plaats zorgt u dat slachtoffers van
rampen er de komende vijf jaar niet alleen voor
staan. Daarnaast kunt u zelf bepalen hoe u
het belastingvoordeel wilt benutten: u kunt het
voordeel zelf houden of investeren in meer hulp.
Waar u ook voor kiest: het kost u geen cent extra!

Een voorbeeld. U verdient net als uw partner modaal en u bent beide jonger dan 65 jaar:

U houdt zelf
het belastingvoordeel

U schenkt uw
belastingvoordeel aan ZOA

U doneert 250 euro per jaar

U doneert 397 euro per jaar

U ontvangt 93 euro belastingvoordeel

U ontvangt 147 euro belastingvoordeel

Uw schenking
kost u 157 euro

Uw schenking
kost u 250 euro

Op deze manier bedraagt uw steun aan het
werk van ZOA in 5 jaar 1250 euro.

Zo vergroot u uw bijdrage aan noodhulp
en wederopbouw in 5 jaar tot maar liefst
1985 euro!

Op zoa.nl/belastingvrijschenken kunt u eenvoudig uw eigen voordeel berekenen.

Uw structurele steun is onmisbaar
Wanneer mensen geraakt
worden door de gevolgen van
een oorlog of ramp schiet ZOA
te hulp. Als de nood het hoogst
is zorgen we voor de eerste
levensbehoeften, zoals voedsel,
schoon drinkwater, onderdak of
dekens tegen de kou.

Daarna blijven we om mensen
te ondersteunen bij het
opbouwen van een nieuw
bestaan. Dat vraagt om een
lange adem en juist daarom
is uw structurele steun zo
onmisbaar.

Veelgestelde vragen over periodiek schenken
1. B
 etaal ik mijn bijdrage elk jaar in een keer?
Dat mag, maar u kunt uw bijdrage ook gespreid
betalen. Let op: de hoogte van uw bijdrage moet
wel elk jaar hetzelfde zijn.
2. M
 oet ik voor een periodieke schenking
een notaris inschakelen?
U kunt er voor kiezen om een overeenkomst bij
de notaris vast te leggen, maar het hoeft niet.
Het invullen van ons formulier is voldoende en
bovendien gratis.

3. W
 ordt de overeenkomst na 5 jaar
stilzwijgend verlengd?
Dat bepaalt u zelf. U kunt kiezen voor een
variant waarbij de overeenkomst na de looptijd
wordt stopgezet. Maar steeds vaker kiezen
mensen voor een doorlopende variant.
4. Z
 ijn er kosten verbonden aan een
periodieke schenking?
Aan een periodieke schenking zijn geen
kosten verbonden.



Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan op zoa.nl/belastingvrijschenken. U kunt ook voor vragen of meer
informatie contact met ons opnemen via tel. (0)55 36 63 339 of per mail: info@zoa.ngo.

Overeenkomst periodieke gift
1. Verklaring gift
1a	De ondergetekende (naam schenker): ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
	verklaart een gift te doen aan Stichting ZOA, Sleutelbloemstraat 45, 7322 AJ Apeldoorn.
1b	
De gift bestaat uit een vaste en gelijkmatige periodieke gift van (bedrag in cijfers):
€

,

bedrag in letters: _ _____________________________________________________________________ euro
	per jaar, die gedurende minstens vijf jaar wordt geschonken en uiterlijk eindigt bij:
	het overlijden van de schenker of  bij het overlijden van een ander, namelijk
(naam persoon invullen): _________________________________________________________
	
 wanneer het goede doel de ANBI-status verliest
	
	bij het verliezen van baan of arbeidsongeschikt worden

2. Looptijd van de gift
2a

Wat is de looptijd van de gift?
	5 jaar
	_______ jaar (minimaal 5 jaar)
 onbepaalde tijd (minimaal 5 jaar)

2b

Wat is de datum van de eerste uitkering? __________________________________________________

3. Gegevens schenker
Naam en voornamen (voluit): _____________________________________________________  Dhr.  Mevr.
BSN/sofinummer: ________________________________________________________________________________
Geboortedatum: ________ -- ________ -- ________ Geboorteplaats: ___________________________________
Straat: ___________________________________________________________ Huisnummer : __________________
Postcode: ________________ Woonplaats: __________________________________________________________
Land: ________________________________________ Telefoonnummer: _________________________________



E-mailadres: ______________________________________________________________________________________

1/2

4. Wijze van betaling
Ik wens de gift als volgt aan ZOA over te maken:
	Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over op IBAN: NL46 INGB 0000 0005 50 t.n.v. ZOA Apeldoorn

	Doorlopende SEPA-machtiging: ik betaal per automatische incasso en machtig hierbij:
Het bedrag mag worden afgeschreven van mijn rekeningnummer:

N L
controlegetal

bankcode

in de volgende termijnen:
 per maand  per kwartaal

banknummer

 per halfjaar  per jaar  anders, namelijk: _____________

5. Gegevens en ondertekening echtgenoot/partner schenker (indien aanwezig)
Naam en voornamen (voluit): _____________________________________________________  Dhr.  Mevr.

Geboortedatum: ________ -- ________ -- ________

Geboorteplaats: ________________________________

Land (indien niet Nederland): _________________

Handtekening echtgenoot/partner schenker:

Datum: ________ -- ________ -- ________

6. Ondertekening schenker*
Plaats:___________________________________
Datum: ________ -- ________ -- ________

Handtekening schenker:

Het volledig ingevulde
en ondertekende
formulier stuurt u per
post (via de bijgevoegde
antwoordenveloppe) of
e-mail retour aan ZOA.

*indien van toepassing, tevens voor machtiging

BSN/sofinummer: ________________________________________________________________________________

Door ondertekening van deze machtiging geeft u ZOA toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen en een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wij
nemen uw gegevens op in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te verwerken. Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u dit schriftelijk laten weten: ZOA, Antwoordnummer 1088,
7300 VB Apeldoorn, telefonisch via (0)55 36 63 339 of per e-mail info@zoa.ngo. ZOA gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Kijk voor meer informatie op www.zoa.nl/privacy.

Overeenkomst periodieke gift

In te vullen door ZOA
Gegevens ZOA
Stichting ZOA, Sleutelbloemstraat 45 te Apeldoorn
RSIN/fiscaal nummer: 003952034
IBAN ZOA: NL46 INGB 0000 0005 50
Transactienummer: ______________________________ IBAN ZOA: NL02 RABO 0387 5120 12



Ondertekening namens ZOA
Naam: _______________________________________
Datum: ______ -- _______ -- _______
Functie: ______________________________________							
Plaats: ______________________________________
Handtekening namens ZOA:			
2/2

