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Overeenkomst periodieke gift

1. Verklaring gift

Ondergetekende (naam schenker) 

verklaart een schenking te doen aan de Vereniging Rembrandt als:

  Jonge Meester (ten minste € 350 p/j)   Leermeester (ten minste € 1.000 p/j)    

  Grootmeester (ten minste € 2.500 p/j)   Hollandse Meester (ten minste € 15.000 p/j)

De schenking bestaat uit een vaste en periodieke uitkering gedurende ten minste 5 aaneengesloten jaren 

van  €  per jaar. Bedrag in letters 

2. Looptijd gift 

Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de vaste en periodieke gift minimaal 5 jaar achter

eenvolgens loopt. De verplichting tot uitkering vervalt bij: het overlijden van de schenker, het verlies 

van baan of arbeidsongeschiktheid van de schenker en het vervallen van de ANBIstatus van de 

begunstigde.

  tot wederopzegging*   bepaalde tijd, nl.  jaar (minimaal 5 jaar)

* Let op: na ten minste 5 jaar kan men bij de keuze tot wederopzegging per jaar besluiten om de overeenkomst voort te zetten 

zonder het fiscaal voordeel te verliezen. Zie Toelichting overeenkomst periodieke gift.

Aanvangsjaar  (de overeenkomst gaat van start in het jaar van uw eerste schenking)

3. Persoonlijke gegevens

Achternaam  M / V

Voorletters  Roepnaam 

Burgerservicenummer 

Geboortedatum, plaats, land 

Straat / huisnummer 

Postcode / woonplaats / land 

Telefoonnummer(s) 

Emailadres 

  Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief en Aankoop Alerts

4. Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing)

Achternaam  M / V

Voorletters  Roepnaam 

Burgerservicenummer 

Geboortedatum, plaats, land 

Straat / huisnummer 

Postcode / woonplaats / land 

Telefoonnummer(s) 

Emailadres 

  Ik ontvang graag de maandelijkse nieuwsbrief en Aankoop Alerts
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5. Wijze van betaling

 Automatische incasso (per doorlopende SEPAmachtiging) ¹

Bij automatische incasso: ondergetekende machtigt de Vereniging Rembrandt om een vast 

bedrag af te schrijven van IBAN (rekeningnummer) 

  per jaar   per maand 

 Betaalverzoek (alleen mogelijk bij betaling per jaar)

6. Ondertekening schenker 2

Datum    Plaats 

   

Handtekening schenker   Handtekening partner (indien van toepassing) 

7. Ondertekening Vereniging Rembrandt (in te vullen door de Vereniging Rembrandt)

Naam 

Functie 

Transactienummer  Fiscaal nummer  816136944

Datum    Plaats 

Handtekening 

8. Retouradres 

De overeenkomst kan zonder postzegel, volledig ingevuld en ondertekend, gestuurd worden aan:

Vereniging Rembrandt

Antwoordnummer 18494

2501 WK Den Haag

Of per email aan: bureau@verenigingrembrandt.nl

¹ Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Rembrandt om doorlopende incassoopdrachten te sturen 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de betalingsovereenkomst.

2 Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u de Vereniging Rembrandt toestemming om deze gegevens conform onze 

privacyverklaring te verwerken.
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Toelichting
overeenkomst
periodieke gift

1. Verklaring gift
Om te profiteren van de fiscale aftrekbaarheid 

van uw schenking, dient de begunstigde 

aangewezen te zijn door de Belastingdienst 

als Algemeen Nut Beogende Instelling (een 

zogenaamde ANBI). De Vereniging Rembrandt 

heeft de ANBIstatus en is aangemerkt als 

culturele instelling. (Zie Geven met fiscale 

voordelen)

2. Looptijd gift
Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid 

is dat de schenking minimaal 5 jaar 

aaneengesloten loopt. Wanneer u tot 

wederopzegging kiest, hebt u na 5 jaar ieder 

jaar de mogelijkheid de periodieke gift te 

beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg 

heeft voor de aftrekbaarheid van de verstreken 

5 jaar en de daarop volgende jaren. 

De overeenkomst, lopende per kalenderjaar, 

gaat van start in het jaar van de eerste 

schenking.

3. Persoonlijke gegevens
De schenker dient minimaal 18 jaar te zijn. Met 

het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft 

u de Vereniging Rembrandt toestemming om 

deze gegevens conform onze privacyverklaring 

te verwerken (zie Privacyverklaring of 

www.verenigingrembrandt.nl). Om in 

aanmerking te komen voor de fiscale 

voordelen van de Geefwet is het 

noodzakelijk de overeenkomst periodieke 

gift volledig in te vullen. In verband met de 

bescherming van persoonsgegevens wordt 

uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar 

gemaakt op het exemplaar dat de Vereniging 

Rembrandt houdt en wordt niet opgeslagen in 

onze administratie.

4. Persoonlijke gegevens partner
Op grond van artikel 88 Boek 1 van het 

Burgerlijk Wetboek is de toestemming vereist 

van de echtgenoot of geregistreerd partner 

van de schenker. Vul de eigen achternaam, alle 

voorletters en de roepnaam van uw partner in. 

De handtekening van de partner is ook verplicht 

aan het eind van het formulier.

5. Wijze van betaling
Hier geeft u – als schenker – aan dat u: of 

volmacht verleent aan de begunstigde instelling 

tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse 

schenking en in welke termijnen; of jaarlijks 

een betaalverzoek wenst te ontvangen. Het 

overeengekomen jaarlijkse bedrag van uw 

periodieke gift dient telkens voor het einde 

van elk kalenderjaar te zijn overgemaakt. 

Betalingen die voor de datum van ingang van 

de overeenkomst periodieke gift zijn gedaan 

worden niet meegerekend.

6. Ondertekening schenker
Hier vult u de datum en plaats in en ondertekent 

u de overeenkomst. Ook de handtekening 

van de echtgenoot of geregistreerd partner is 

vereist.

7. Ondertekening Vereniging Rembrandt
Deze gegevens worden door de Vereniging 

Rembrandt ingevuld.

8. Retouradres (postzegel niet nodig)
Vereniging Rembrandt

Antwoordnummer 18494

2501 WK Den Haag

Of per email aan:

bureau@verenigingrembrandt.nl

Tot slot in het kort:
Hoe werkt het?

1. U vult het formulier in met de gewenste keuze 

en gegevens.

2. U stuurt het ondertekende formulier per post 

of mail naar de Vereniging Rembrandt 

(1 exemplaar is voldoende).

3. U ontvangt 1 exemplaar volledig ingevuld 

en ondertekend retour voor uw eigen 

administratie. De Belastingdienst kan erom 

vragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Mathilde van der Werff, hoofd Mecenaat, 

bereikbaar op 070 427 17 20.

De Vereniging Rembrandt is door de 

Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI) en als 

culturele instelling.

De Vereniging Rembrandt voert het 

keurmerk van het CBF, Centraal Bureau 

Fondsenwerving. Dit betekent dat er 

streng gelet wordt op de bestedingen van 

de Vereniging Rembrandt.
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Geven met fiscale voordelen

De bijdrage die de Vereniging Rembrandt via uw periodieke gift ontvangt komt volledig ten goede 

aan de doelstellingen, maar kan u netto minder kosten, doordat de overheid met u meebetaalt via de 

giftenaftrek en de multiplier in de inkomstenbelasting. 

De Vereniging Rembrandt heeft een ANBIstatus en daarmee is uw periodieke gift volledig aftrekbaar 

in uw aangifte inkomsten of vennootschapsbeslasting. Daarnaast mogen schenkingen aan 

culturele instellingen, zoals de Vereniging Rembrandt, door de multiplier voor wat betreft de eerste 

€ 5.000 zelfs voor 125% in mindering worden gebracht. U mag dus een kwart meer aftrekken dan 

u eigenlijk geschonken hebt. Meerdere giften in een jaar aan verschillende ANBI’s worden door de 

Belastingdienst bij elkaar opgeteld. Het tarief waartegen een schenking aan een ANBI mag worden 

verrekend wordt de komende periode geleidelijk aangepast van 43 procent in 2021, 40 procent in 

2022 naar 37 procent in 2023 (percentages kunnen nog wijzigen). De fiscale aftrek verbonden aan 

een schenking aan de Vereniging Rembrandt houdt daarmee gelijke tred.

Toelichting meesterlidmaatschappen

Als meesterlid van de Vereniging Rembrandt ontvangt u:

• Uitnodiging voor de jaarlijkse Rembrandtlezing over een actueel thema op het gebied van kunst

• 2 Rembrandtkaarten; deze kaart geeft vrije toegang tot de vaste collecties van ruim 125 gesteunde 

musea

• Bulletin van de Vereniging Rembrandt, verschijnt 3 keer per jaar, en het jaarverslag

• Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

• Uitnodigingen voor exclusieve museale ontvangsten, afhankelijk van uw meesterlidmaatschap

Hieronder vindt u de verschillende meesterlidmaatschappen bij de Vereniging Rembrandt:

Jonge
Meester

Jonge Meester Vanaf € 350 per jaar (gedurende ten minste 5 jaar)

Als Jonge Meester ontvangt u uitnodigingen, naast de reguliere ontvangsten, voor de 
exclusieve Zondag met Rembrandt. Tijdens deze museumrondleidingen door experts kunt 
u op basis van uw interessegebied meer te weten komen over de Collectie Nederland en 
ontmoet u gelijkgestemden.

Leer-
meester

Leermeester Vanaf € 1.000 per jaar (gedurende ten minste 5 jaar)

Als Leermeester hebt u de mogelijkheid uw schenking toe te wijzen aan een van de 
Themafondsen van de Vereniging Rembrandt. U steunt zo gericht aankopen van kunst 
binnen uw favoriete verzamelgebied. Naast de reguliere museale ontvangsten wordt 
u uitgenodigd voor de exclusieve Leermeesterlezing en ontmoet u Leermeesters met 
eenzelfde passie.

Groot-
meester

Grootmeester Vanaf € 2.500 per jaar (gedurende ten minste 5 jaar)

Als Grootmeester hebt u de mogelijkheid, net als de Leermeester, uw schenking toe te 
wijzen aan een van de Themafondsen van de Vereniging Rembrandt. U steunt zo gericht 
aankopen van kunst binnen uw favoriete verzamelgebied. Daarnaast wordt u uitgenodigd 
voor de exclusieve, kleinschalige Meesterschouw.

Hollandse
Meester

Hollandse Meester Vanaf € 15.000 per jaar (gedurende ten minste 5 jaar)

Als Hollandse Meester kunt u een Fonds op Naam instellen – de meest persoonlijke manier 
van schenken aan de Vereniging Rembrandt. U bepaalt de naam en, in samenspraak 
met de Vereniging Rembrandt, de doelstelling van het fonds. Uw fonds kan zowel voor 
het steunen van kunstaankopen worden bestemd als voor het mogelijk maken van 
restauraties of onderzoeksbeurzen. Het fonds wordt altijd in overleg met u aangesproken. 
Daarnaast wordt u lid voor het leven van de Vereniging Rembrandt.
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Privacyverklaring
Meer dan 16.000 kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Sinds 1883 zet dit collectieve 

mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. De kennis en de verhalen 

over onze Vereniging willen wij met u delen en met vele anderen. Voor het delen van onze verhalen kunnen 

wij uw persoonsgegevens nodig hebben. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij in welke 

situatie van u vragen en leggen wij uit wat wij doen om deze gegevens te beschermen. Wij vertellen u graag 

over uw rechten en mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beheren en uw privacy te beschermen. Deze 

privacyverklaring werken wij indien nodig bij zodat deze actueel blijft. Indien wij significante wijzigingen 

aanbrengen aan deze privacyverklaring, dan zullen wij u informeren via het plaatsen van een bericht op 

onze website en daar een bijgewerkte versie van de privacyverklaring publiceren.

De Vereniging Rembrandt verwerkt de door u aan de Vereniging Rembrandt verstrekte persoonsgegevens 

als volgt:

Welke gegevens worden verwerkt?
• De door u verstrekte reguliere persoonsgegevens ten 

behoeve van een (cadeau) lidmaatschap of schenking.
• De persoonsgegevens die u ons verstrekt bij een 

informatieverzoek of bij het inschrijven op de 
nieuwsbrief; in ieder geval naam en emailadres.

• De gegevens die u bij ons achterlaat bij het bezoeken 
van onze website. 

Op basis van welke grondslag worden uw gegevens 
verwerkt?
Wij verwerken uw gegevens omdat het noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst 
en eventuele aanverwante diensten en/of activiteiten 
waarvoor u interesse hebt getoond, zoals voor het 
ontvangen van onze nieuwsbrief.

Met welke doeleinden worden uw gegevens 
verwerkt?
Voor administratieve doeleinden uit hoofde van 
het lidmaatschap inclusief betaling, verzending 
lidmaatschapskaart, bulletin, nieuwsbrief en 
uitnodigingen voor evenementen. De Vereniging 
Rembrandt verkoopt uw persoonsgegevens niet aan 
derden.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens?
De actieve verwerking van uw gegevens vindt 
slechts plaats gedurende de looptijd van de 
lidmaatschapsovereenkomst. Na beëindiging van de 
hoofdovereenkomst worden uw gegevens gearchiveerd.

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan 
derde partijen buiten de EER?
Uw gegevens worden verwerkt door de Vereniging en 
door derden wier diensten de Vereniging Rembrandt 
binnen de omschreven doeleinden gebruikt ten behoeve 
van onder meer kantoorautomatisering, communicatie 
en marketingactiviteiten. De Vereniging maakt uitsluitend 
gebruik van diensten van derden binnen de EER.

Links naar andere sites
Op de website van de Vereniging Rembrandt zijn 
enkele links naar websites van andere organisaties 
opgenomen. De Vereniging Rembrandt draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze 
organisaties met uw gegevens omgaan.

Klikgedrag
Op de website van de Vereniging Rembrandt worden 
algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest 
geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de 
website te optimaliseren of om meer gerichte informatie 
op de website te zetten. Hiermee kan de Vereniging 
Rembrandt haar dienstverlening aanpassen aan de 
wensen van haar leden en belangstellenden.

Cookies
Wij helpen verzamelen voor de Collectie Nederland, 
maar wij verzamelen zelf ook cookies. Dat doen we om 
uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer 
te analyseren. Dat gebeurt volledig anoniem en de 
verzamelde informatie wordt maximaal 2 jaar bewaard. 
Sommige informatie kan gedeeld worden met advertentie 
netwerken. Door gebruik te maken van onze website gaat 
u hiermee akkoord.

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, 
dan bestaat de mogelijkheid deze te blokkeren in 
uw internetbrowser, waarna u nog steeds de meeste 
onderdelen van de website kunt bezoeken.

Burgerservicenummer (BSN)
Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen 
van de Geefwet is het noodzakelijk de overeenkomst 
periodieke gift volledig in te vullen. In verband met 
de bescherming van persoonsgegevens wordt uw 
Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar gemaakt op het 
exemplaar dat de Vereniging Rembrandt houdt en wordt 
niet opgeslagen in onze administratie.

Foto’s
Tijdens de Algemene Ledenvergadering en ontvangsten 
worden foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor 
communicatiedoeleinden van de Vereniging Rembrandt. 
Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat 
kenbaar maken aan onze fotograaf (herkenbaar aan een 
rood Rembrandtlogo).

Worden de gegevens beveiligd?
De Vereniging Rembrandt neemt passende technische 
en organisatorische maatregelen om uw gegevens te 
beschermen. Wanneer wij opdracht verlenen aan derden 
(verwerkers) dan waarborgt de Vereniging dat deze partij 
dezelfde mate van beveiliging garandeert als die de 
Vereniging noodzakelijk vindt.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken 
in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen, indien 
daarvoor aan de voorwaarden van de AVG wordt 
voldaan. U kunt uw verzoek daartoe indienen bij het 
volgende emailadres: bureau@verenigingrembrandt.nl. 
Er kan om uw legitimatie worden gevraagd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 
23 oktober 2019


