Conceptakte van Schenking periodieke uitkering
(“*** Fonds”)

Op *** tweeduizend dertien zijn voor mij, ***, notaris met plaats van vestiging ***, verschenen:
1. de heer/mevrouw ***, geboren te *** op ***, van *** nationaliteit en houder/houdster van
paspoort met nummer ***, afgegeven te *** op ***,
hierna te noemen: Schenker;
2. ***, te dezen handelend als gesubstitueerd gevolmachtigde en als zodanig bevoegd tot
vertegenwoordiging van de stichting:
Stichting Het Rijksmuseum Fonds, gevestigd te Amsterdam en met adres 1071 ZC
Amsterdam, Hobbemastraat 20, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
41214443,
hierna te noemen: de Stichting.
De comparanten, handelend als gemeld, hebben verklaard dat partijen de navolgende overeenkomst
van schenking zijn overeengekomen:
Schenking periodieke uitkering
Schenker schenkt bij deze en verbindt zich om te voldoen aan de Stichting een periodieke uitkering
rechtgevende op jaarlijkse termijnen ten bedrage van *** (EUR***) gedurende een periode van vijf (5)
jaar, waarbij de eerste termijn *** vervalt en de volgende termijnen telkens een jaar later en ten slotte
de laatste termijn in het jaar ***, zulks onder de verplichting om het geschonkene apart te laten
administreren als een in te stellen Fonds op Naam onder de navolgende bepalingen:
Bepalingen
Artikel 1. Naam. Doelstelling. Omvang van het fonds.
1. Het fonds is genaamd *** Fonds
2. Het *** Fonds stelt zicht ten doel een financiële bijdrage te leveren aan het Rijksmuseum te
Amsterdam ten behoeve van ***.
3. Het fondsvermogen bestaat bij aanvang uit de schenking door Schenker.
Derden kunnen ook schenkingen doen aan het fonds.
Artikel 2. Aanwending van het fonds
Het fondsvermogen dient geheel te worden besteed aan de doelstelling.
Artikel 3. Beheer van het fonds.
1. Het fonds wordt, als Fonds op Naam, beheerd door het bestuur van de Stichting.
2. Rekening en verantwoording van het beheer wordt afgelegd conform de voor de Stichting
geldende voorschriften.
3. De Stichting houdt Schenker op de hoogte van de besteding van het fondsvermogen.
Artikel 4. Naamsvermelding.
1. Bij besteding uit het fonds wordt een vermelding opgenomen, luidende:
“mogelijk gemaakt door het *** Fonds”.
2. Elke vorm van publiciteit rond het fonds geschiedt in overleg tussen de Schenker en de
Stichting.
Overige bepalingen schenking periodieke uitkering
1. De periodieke uitkering eindigt door het overlijden van de langstlevende van de Schenker in
welk geval de periodieke uitkering slechts behoeft te worden voldaan tot de dag van
overlijden van de langstlevende Schenker.
2. Het recht op deze schenking, noch de termijnen van uitkering, zijn voor inbeslagneming
vatbaar.
3. De aanspraak op de termijnen kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van
zekerheid dienen.

4. De periodieke uitkering dient te worden voldaan in wettig Nederlands betaalmiddel, door
storing of overschrijving op een door de Stichting aan te geven wijze.
Aanvaarding
De comparant sub 2 aanvaardt namens de Stichting deze schenking onder de voorwaarden als
gemeld.
Toestemming
De Schenkers verlenen elkaar bij dezen de toestemming voor onderhavige schenking als bedoeld in
artikel 1:88 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek.
Volmachten
Van de volmacht, door de Schenker verleend, blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke
aan deze akte is gehecht (Bijlage).
Van het bestaan van de volmacht verstrekt door de Stichting is mij, notaris, gebleken uit een notariële
akte van volmacht op *** voor mij, notaris verleden en een onderhandse substitutievolmacht die aan
deze akte is gehecht (Bijlage).
Kosten
Alle kosten en belastingen terzake van deze akte en de daarin geconstateerde rechtshandelingen
voor rekening zijn van de Stichting.
Woonplaatskeuze
Partijen kiezen woonplaats ten kantore van mij, notaris, voor de heffing van de schenkbelasting, thans
aan het adres ***.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de
inhoud daarvan te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris,
ondertekend.

