
Schenkingsovereenkomst Stichting Hortus Botanicus Amsterdam 

Exemplaar voor de schenker 

De Drieklimatenkas van de Hortus stamt uit 1993. Een iconisch gebouw dat een publiekstrekker 

werd en bezoekers de leefomgeving van planten in verschillende klimaten laat beleven. Na 30 

jaar wordt deze kas vernieuwd. En wel zo duurzaam mogelijk met het doel deze CO₂ neutraal te 

laten werken. De kas krijgt isolerende wanden, een duurzaam dak van ETFE, er komen leidingen 

voor hergebruik van (regen)water en energiezuinige klimaatsystemen. Ook wordt de inrichting van 

de Drieklimatenkas vernieuwd om het verhaal van biodiversiteit en klimaat te kunnen vertellen. 

Om deze vernieuwing te kunnen realiseren, doet ondergetekende een periodieke gift naar keuze 

aan de Amsterdamse hortus. Gedurende de looptijd van het project wordt de schenker 

geïnformeerd over de voortgang en eventueel uitgenodigd voor activiteiten van de Hortus. 

 

1. Schenking 

De ondergetekende _____________________________________________________ verklaart een 

gift te doen aan Stichting Hortus Botanicus Amsterdam.  

Maak een keuze uit één van de twee onderstaande opties 

OPTIE 1: Eenmalig 

De gift bestaat uit een eenmalige uitkering van €__________________________, ofwel 

__________________________________ euro (bedrag in letters). 

 

 

OPTIE 2: Periodiek (minimale looptijd 5 jaar) 

De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen van 

€__________________________, ofwel __________________________________ euro  

(bedrag in letters) per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk 

eindigen bij: 

 Het overlijden van de schenker 

 Het overlijden van een ander dan de schenker,  

namelijk_____________________________ 

 

Wat is de looptijd van de schenking? 

 5 jaar 

 _______ jaar (minimaal 5 jaar) 

 Onbepaalde tijd 

 

 Wat is de datum van de eerste uitkering? 

_____________________________________________ 



2. Persoonlijke gegevens 

Naam: ______________________________________________________________________m/v 

Voornamen (voluit): ______________________________________________________________ 

Burgerservicenummer: ____________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________________________________________ 

Geboorteplaats: __________________________________________________________________ 

Straat en huisnummer:_____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ___________________________________________________________ 

Land: __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________________________________________ 

Emailadres: ______________________________________________________________________ 

 

3. Gegevens Stichting Hortus Botanicus 

 

Naam instelling: Stichting Hortus Botanicus Amsterdam_________________ 

Donatienummer: ________________________________________________ 

RSIN nummer: 008698612 ________________________________________ 

IBAN: NL19 TRIO 0379 7151 20 ____________________________________ 

 

Ondertekening namens de Hortus 

Naam: Carlien Blok______________________________________________ 

Functie: Directeur-bestuurder_____________________________________ 

Plaats: Amsterdam______________________________________________ 

Datum: _______________________________________________________ 

 

 

Handtekening: _________________________________________________ 

 

 

 



4. Ondertekening schenker 

 

Plaats:_________________________________________________ 

Datum: ________________________________________________ 

 

 

Handtekening: __________________________________________ 

 

5. Gegevens en ondertekening partner schenker (indien aanwezig) 

Naam: ______________________________________________________________________m/v 

Voornamen (voluit): ______________________________________________________________ 

Burgerservicenummer: ____________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________________________________________ 

Geboorteplaats: __________________________________________________________________ 

 

Ondertekening (partner schenker) 

Plaats:_________________________________________________ 

Datum: ________________________________________________ 

 

 

Handtekening: __________________________________________ 

 

 

U kunt deze overeenkomst (met als titel ‘exemplaar voor de schenker’) bewaren voor uw eigen 

administratie. De Belastingdienst kan vragen om deze overeenkomst, dus bewaar deze goed. 
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U kunt deze overeenkomst (met als titel ‘exemplaar voor de Hortus’) in een ongefrankeerde 

envelop opsturen naar: Stichting Hortus Botanicus, Antwoordnummer 98005, 1000 VA 

Amsterdam. Vergeet u niet een kopie van uw paspoort toe te voegen. Wij zullen zeer zorgvuldig – 

en volgens de geldende privacyregels – met uw persoonlijke gegevens omgaan. 


