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SCHENKING PERIODIEKE UITKERING

onbepaalde tijd

Heden, ** augustus tweeduizend twaalf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te
's-Gravenhage, verschenen:
**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

de heer David Theodorus Gever, wonende te (1234 AB) Amsterdam, Helpendeweg
1, geboren te Utrecht op een september negentienhonderddrieënvijftig, gehuwd, van
wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer NP123456, hierna te noemen: 'de schenker';

2.

de stichting: Stichting Compassion Nederland, statutair gevestigd te Apeldoorn,
met adres: (7333 NR) Apeldoorn, Oude Apeldoornseweg 41-45, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer
41042387, hierna te noemen: 'de begiftigde'.

Volmachten.
Van de volmachten aan de comparant blijkt uit aangehechte onderhandse volmacht en uit
een notariële volmacht, in minuut verleden voor mr. F.J. Oranje, notaris te 's-Gravenhage,
op ** tweeduizend twaalf.
Schenking.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de schenker bij dezen aan de
begiftigde een periodieke uitkering schenkt, voor onbepaalde tijd, te weten levenslang,
behoudens het hierna te melden recht van beëindiging, bestaande uit een jaarlijks uit te
keren bedrag van eenhonderdvijftig euro (€ 150,00), welk bedrag door de schenker vanaf
heden jaarlijks aan de begiftigde wordt voldaan op de tussen de schenker en de begiftigde
overeengekomen, dan wel, nader overeen te komen, wijze.
De schenker behoudt zich het recht voor na verloop van ten minste vijf jaren na heden door
middel van een schrijven gericht aan de begiftigde de schenkingsovereenkomst te
beëindigen.
Bepalingen:
Op de periodieke uitkering zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1.

De periodieke uitkering eindigt door het overlijden van de schenker.

2.

Indien de schenker na verloop van ten minste vijf jaren van het recht van voortijdige
beëindiging gebruik heeft gemaakt, eindigt de periodieke uitkering door de
beëindiging.

3.

De periodieke uitkering eindigt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de
schenker, mits de schenker geen invloed op deze situatie(s) heeft gehad.

4.

De periodieke uitkering eindigt bij faillissement van de begiftigde alsmede bij verlies
van de status van algemeen nut beogende instelling door de begiftigde.

5.

De periodieke uitkering is niet overdraagbaar.
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6.

De periodieke uitkeringen kunnen niet worden afgekocht, vervreemd worden of tot
voorwerp van zekerheid dienen.

7.

Bij overlijden van de schenker zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang
van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.

8.

De kosten van deze akte komen ten laste van de begiftigde.

9.

Eventueel ter zake van deze schenking verschuldigd schenkingsrecht komt ten laste
van de begiftigde.

Toestemming.
Van de toepasselijkheid van artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek blijkt uit de
verklaring op voormelde aangehechte volmacht.
Aanvaarding.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde namens de begiftigde deze schenking te
aanvaarden.
Woonplaatskeuze.
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte heeft de comparant, handelend als gemeld,
verklaard woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut, thans met
adres Bezuidenhoutseweg 57 te 's-Gravenhage.
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van
een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte
gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan
ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet
voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk
daarna door mij, notaris, ondertekend.
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SCHENKING PERIODIEKE UITKERING

bepaalde tijd

Heden, ** augustus tweeduizend twaalf, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te
's-Gravenhage, verschenen:
**, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

de heer David Theodorus Gever, wonende te (1234 AB) Amsterdam, Helpendeweg
1, geboren te Utrecht op een september negentienhonderddrieënvijftig, gehuwd, van
wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer NP123456, hierna te noemen: 'de schenker';

2.

de stichting: Stichting Compassion Nederland, statutair gevestigd te Apeldoorn,
met adres: (7333 NR) Apeldoorn, Oude Apeldoornseweg 41-45, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer
41042387, hierna te noemen: 'de begiftigde'.

Volmachten.
Van de volmachten aan de comparant blijkt uit aangehechte onderhandse volmacht en uit
een notariële volmacht, in minuut verleden voor mr. F.J. Oranje, notaris te 's-Gravenhage,
op ** tweeduizend twaalf.
Schenking.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de schenker bij dezen aan de begiftigde een periodieke uitkering schenkt, voor bepaalde tijd gedurende vijf of meer jaren, te
weten vijf jaar, bestaande uit een jaarlijks uit te keren bedrag van eenhonderdvijftig euro
(€ 150,00), welk bedrag door de schenker vanaf heden jaarlijks aan de begiftigde wordt voldaan op de tussen de schenker en de begiftigde overeengekomen, dan wel, nader overeen te
komen, wijze.
Bepalingen:
Op de periodieke uitkering zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1.

De periodieke uitkering eindigt door het overlijden van de schenker.

2.

De periodieke uitkering eindigt tevens door tijdsverloop.

3.

De periodieke uitkering eindigt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de
schenker, mits de schenker geen invloed op deze situatie(s) heeft gehad.

4.

De periodieke uitkering eindigt bij faillissement van de begiftigde alsmede bij verlies
van de status van algemeen nut beogende instelling door de begiftigde.

5.

De periodieke uitkering is niet overdraagbaar.

6.

De periodieke uitkeringen kunnen niet worden afgekocht, vervreemd worden of tot
voorwerp van zekerheid dienen.

7.

Bij overlijden van de schenker zal geen verrekening of teruggave naar tijdsgelang
van de laatst betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd.

8.

De kosten van deze akte komen ten laste van de begiftigde.
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9.

Eventueel ter zake van deze schenking verschuldigd schenkingsrecht komt ten laste
van de begiftigde.

Toestemming.
Van de toepasselijkheid van artikel 88 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek blijkt uit de
verklaring op voormelde aangehechte volmacht.
Aanvaarding.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde namens de begiftigde deze schenking te
aanvaarden.
Woonplaatskeuze.
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut, thans met
adres Bezuidenhoutseweg 57 te 's-Gravenhage.
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van
een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte
gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan
ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet
voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk
daarna door mij, notaris, ondertekend.

