
VOLMACHT VOOR EEN SCHENKING (ALLE ONTBREKENDE GEGEVENS OP STREPEN 
AANVULLEN S.V.P.!)

Vandaag, *, verschenen voor mij, mr. Fenneke Margreet Koster-Joenje, notaris gevestigd te 
Lelystad:
1. * handelend als schriftelijk gevolmachtigde (waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte 

door de volmachtgevers ingevulde en ondertekende ontwerp van de onderhavige akte met 
bijbehorende volmacht) s.v.p. gegevens invullen
________________________ (volledige voornamen schenker)
________________________ (achternaam)

geboren te _______________ op _____________________
legitimatiebewijs kopie meesturen!
adres: ___________________________________________

huwelijkse staat: ___________________________________
________________________ (volledige voornamen schenker)
________________________ (achternaam)

geboren te _______________ op _____________________
legitimatiebewijs kopie meesturen!
adres: ___________________________________________
huwelijkse staat: ___________________________________

de volmachtgever(s) hierna alleen/gezamenlijk (s.v.p. doorhalen alleen of gezamenlijk) te 
noemen: de schenker;

2. **, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
Stichting Zuiderzee Zwerfdieren, gevestigd te Lelystad;
genoemde stichting hierna te noemen: de begiftigde. 

De verschenen personen, hierna verder handelend als gemeld, verklaarden:
ALGEMEEN
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
SCHENKINGSOVEREENKOMST
De schenker en de begiftigde komen overeen dat de schenker aan de begiftigde een lijfrente 
schenkt bestaande uit een jaarlijkse uitkering van ________________________EURO 
(€ _________) gedurende vijf (5) kalenderjaren. Ter uitvoering daarvan schenkt de schenker 
deze lijfrente aan de begiftigde. De begiftigde aanvaardt de schenking.
Deze schenking wordt gedaan onder de volgende bepalingen.
BEPALINGEN
Uitkering
De uitkering is jaarlijks verschuldigd in de maand ________________, voor het eerst op 
__________________ voor het laatst op ________________. 
Schenker is voornemens (doch niet verplicht) om vooruitlopend op de jaarlijks verschuldigde 
termijnen telkens gelijke maandbedragen van _________________ over te maken, voor het 
eerst in de maand ___________van het huidige kalenderjaar.
Einde lijfrente
De verplichting tot betaling van de jaarlijkse termijnen eindigt zodra de schenker overlijdt. 
Hetgeen over een nog niet aangevangen kalenderjaar vooruitbetaald is wordt terug gegeven.
Niet overdraagbaar
De termijnen zijn niet voor overdracht, verandering en/of beslag vatbaar. De lijfrente kan niet 
worden afgekocht, vervreemd of verpand.
Kosten
De kosten van deze akte komen voor rekening van de begiftigde.
Schenkbelasting
Aangezien de begiftigde kan worden aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
en de schenking is verricht in het algemeen belang, is door de begiftigde over het geschonkene 
geen schenkbelasting verschuldigd.
Onherroepelijkheid van de schenking
De schenking is niet herroepelijk.
Ontbindende voorwaarde
De schenking wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de begiftigde enig moment 
gedurende de looptijd van de lijfrente door de belastingdienst dan wel de belastingrechter in 



hoogste instantie niet (meer) als een instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt aangemerkt. 
Als de ontbindende voorwaarde is vervuld, is de begiftigde verplicht alle reeds door de schenker 
betaalde termijnen terug te betalen aan de schenker voor zover het vervullen van de 
ontbindende voorwaarde leidt tot het geheel of ten dele niet als gift aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting.
**alleen opnemen als schenker gehuwd is of twee echtgenoten schenken**
TOESTEMMING
De echtgenoot van de schenker heeft aan de schenker de toestemming verleend als bedoeld in 
artikel 1:88 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek tot de in deze akte vermelde rechtshandelingen 
waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte onderhandse verklaring.
**
Incassovolmacht
De schenker heeft de begiftigde blijkens genoemde volmacht gemachtigd om gedurende de 
looptijd van deze schenking de voorgenomen schenking in gelijke maandbedragen te 
incasseren van *zijn*haar bankrekening met IBAN nummer 
_____________________________________ (s.v.p. IBAN/rekeningnummer invullen)*. 
WOONPLAATSKEUZE
Partijen kiezen voor de in deze akte opgenomen rechtsverhouding en de (eventuele) heffing 
van schenkbelasting woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de 
akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en 
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die 
voor partijen uit de akte voortvloeien.
WAARVAN AKTE is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
comparanten en vervolgens door mij, notaris.

VOLMACHT: door de onder 1 genoemde personen is volmacht gegeven aan alle 
medewerkers van Notariaat Fenneke Koster-Joenje, gevestigd te Lelystad, om namens 
hen op te treden bij een akte houdende de schenking van een lijfrente over vijf 
kalenderjaren, een en ander zoals verwoord in de conceptakte die hiervoor is afgedrukt:

___________________________ ______________________________

(handtekening(en) schenker(s) als blijk van instemming akte en afgegeven volmacht aan 
notaris)

Deze volmacht tot schenking na aanvullen gegevens en ondertekening graag, voorzien van 
kopieën van uw geldige identiteitsbewijzen, getekend in origineel retour sturen naar:
Notariaat FKJ
T.a.v. Fenneke Koster
Postbus 384
8200 AJ Lelystad


