Schenkingsakte
(Modeltekst van schenkingsakte t.b.v. Stichting De Damwachters)
Vandaag, 			

verscheen voor mij,

mr. Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris gevestigd te Leiden:
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1.					
2.

, hierna te noemen: "de schenker", en

de stichting: Stichting De Damwachters, met statutaire zetel te Leidschendam-Voorburg, met adres:
Oosteinde 237 (2271 EG) te Voorburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56629400, 		
hierna te noemen: "de begiftigde".

Van de volmachten blijkt uit									

.

Schenking
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de schenker bij deze akte aan de begiftigde een
periodieke uitkering voor bepaalde tijd schenkt, gedurende vijf jaren, bestaande uit een jaarlijks uit te keren
bedrag van 		

euro (

			

), jaarlijks te voldoen uiterlijk op eenendertig

december, voor de eerste maal uiterlijk op eenendertig december tweeduizend		
uiterlijk op eenendertig december tweeduizend		

en voor het laatst

, of, in geval van overlijden van de schenker,

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 is niet overdraagbaar.

3.

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

4.

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

5.

De kosten van deze akte komen ten laste van de begiftigde, indien de periodieke gift per jaar
 100 of hoger is.

(Indien van toepassing): Van de toestemming als bedoeld in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek blijkt
uit de verklaring op voormelde aangehechte volmacht.
Aanvaarding
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde namens de begiftigde deze schenking te aanvaarden.
Woonplaats
De verschenen persoon verklaarde voor de tenuitvoerlegging van deze akte en al haar gevolgen woonplaats te
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.
Slotbepalingen
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn/haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het
hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te				

op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan hem/haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van
de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

"Dit machtigingsformulier kunt u opsturen naar: Stichting De Damwachters, Oosteinde 237 (2271 EG) te Voorburg."

op de eenendertigste december voorafgaande aan de overlijdensdatum van de schenker.

