
 

 

Overeenkomst periodieke gift in geld 
Met uw bijdrage helpt u Museum Boijmans Van Beuningen bijzondere projecten te realiseren zoals een 

gedroomde kunstaankoop, urgente restauratie, fundamenteel onderzoek of een bijzondere 

tentoonstelling. Als schenker treedt u, gedurende de looptijd van uw gift, toe tot één van de bijzondere 

gezelschappen van Museum Boijmans Van Beuningen en ontvangt u speciale privileges. 

 

Verklaring gift 

Ondergetekende (naam schenker): ______________________________________________________ 

verklaart een gift te doen aan Stichting tot beheer Boijmans Van Beuningen. De gift bestaat uit vaste en 

gelijkmatige periodieke, jaarlijkse uitkeringen van 

 

Bedrag in cijfers:  € ___________________________________________________________________ 

Bedrag in letters:  ____________________________________________________________________ 

die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd. Voor een periodieke gift geldt een minimum van  

€ 250 per jaar. Met een gift vanaf € 1.000 treedt u toe tot de Kring Van Eyck. De verplichting eindigt bij 

overlijden van de schenker of wanneer begunstigde de ANBI-status verliest. U kunt uw gift overmaken 

op rekening NL76RABO 0140329072 t.a.v. Stichting tot beheer Museum Boijmans Van Beuningen. 

 

Looptijd periodieke schenking 

Onbepaalde tijd 

_________ jaar (minimaal vijf jaar) 

Ingangsjaar periodieke schenking: ______________________________________________________ 

 

Uw gegevens 

Naam: __________________________________________________________________________M/V 

Voornamen (voluit): __________________________________________________________________ 

BSN nummer: _______________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer: ________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: __________________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: _____________________________________________________________ 

E-mailadres: ________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________________________________________________ 

 

Gegevens van uw partner 

Naam: __________________________________________________________________________M/V 

Voornamen (voluit): __________________________________________________________________ 

BSN nummer: _______________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer: ________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: __________________________________________________________________ 

Geboortedatum en plaats: _____________________________________________________________ 



 

Gegevens Museum Boijmans Van Beuningen (in te vullen door de organisatie) 

Naam instelling: Museum Boijmans Van Beuningen 

RSIN/Fiscaal nummer: 814995251 

Transactienummer:___________________________________________________________________ 

 

Naamsvermelding 

Museum Boijmans Van Beuningen dankt zijn schenkers in het jaarverslag. Door een schenking 

zichtbaar te maken inspireert u ook anderen om het museum te steunen.  

Ik geef hierbij toestemming om mijn naam als volgt te vermelden: 

______________________________________________________________________ 

Ik wens graag anoniem te blijven.  

 

Ondertekening 

Schenker:       Partner schenker:  

 

 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Handtekening      Handtekening 

       In geval van huwelijk/geregistreerd partnerschap, 

       is ondertekening noodzakelijk 

 

Plaats: _________________________________ Plaats: __________________________________ 

Datum: _________________________________ Datum: __________________________________ 

 

Namens Museum Boijmans Van Beuningen  

Naam: I.J. Klaassen 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Handtekening 

 

Plaats: Rotterdam 

Datum: ____________________________________________________________________________ 

 

 


