OVEREENKOMST VAN SCHENKING
Ondergetekende(n):
Achternaam:

M/V *

Voornamen (voluit):
Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Burgerlijke staat: ongehuwd / gehuwd / geregistreerd partner
Telefoonnummer:

(Svp doorhalen wat niet van toepassing is)

E-mailadres:

(indien van toepassing:)
Gehuwd met / geregistreerd partner van
Achternaam:

M/V *

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Die blijkens medeondertekening toestemming verleent tot het navolgende,
hierna te noemen: ‘de schenker’
en
Stichting Trésor, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudend te 3584 CH Utrecht, Padualaan 8,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41187239, in deze vertegenwoordigd door de heer
T.J. van Loon (penningmeester),
hierna te noemen: ‘de begiftigde’,
zijn het volgende overeengekomen: (svp aankruisen wat van toepassing is).

De schenking

De schenker schenkt aan de begiftigde een periodieke uitkering voor bepaalde tijd.
De schenking wordt gedaan voor een periode van vijf of meer jaren, te weten:

□ 5 jaar

□ meer dan 5 jaar, namelijk:

jaar.

De schenking gaat in per (jaartal):
en eindigt na verloop van het aantal overeengekomen
jaren en bij eventueel eerder overlijden van de schenker.
De schenking bedraagt tenminste per jaar €:
Voluit:
Het uit te keren bedrag is jaarlijks te voldoen uiterlijk op eenendertig december, voor de eerste maal uiterlijk
op een en dertig december van het jaar waarin de schenking ingaat en voor het laatst uiterlijk op eenendertig
december van het jaar waarin de schenking afloopt.
De begiftigde aanvaardt de schenking en zal een door haar medeondertekende overeenkomst aan de
schenker terugzenden.

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

Betaling

□

De jaarlijkse schenkingen zullen door de schenker worden overgemaakt naar rekeningnummer
IBAN NL44 TRIO 0784 7366 18 ten name van Stichting Trésor te Utrecht, onder vermelding van ‘periodieke
schenking (naam schenker)’
of

□

De schenker machtigt Stichting Trésor om gemelde jaarlijkse schenking gedurende de periode waarvoor
de schenking wordt gedaan van zijn rekening af te schrijven en vult hiervoor het ‘Formulier doorlopende
machtiging’ ** in. Na de looptijd van de akte wordt de machtiging automatisch stopgezet.

Ondertekening (in duplo)
Getekend te (plaats):

op (datum):

De schenker:

Schenker ***

Echtgeno(o)te /geregistreerd partner ***

De begiftigde:

T.J. van Loon (penningmeester Stichting Trésor)

**
** *

Het ‘Formulier doorlopende Machtiging’ is aan deze Overeenkomst van Schenking toegevoegd.
Bijlage: kopie geldig identiteitsbewijs (-wijzen).

