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   Beek-Ubbergen 

 
 
 

Akte van schenking lijfrente 

 

De ondergetekenden: 

1. Stichting Red de monumentale Sint Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen, gevestigd te Beek, 

gemeente Ubbergen, RSIN/fiscaal nummer 8535 10 234, 

ten deze vertegenwoordigd door mevrouw Wilhelmina Antonia Maria Huilmand-Jansen, voorzitter 

en mevrouw Maria Irena Engelina Hoofd-Hoppe, secretaris, 

 

hierna te noemen: de stichting 
 

2. De heer/mevrouw ………………………………………………………………..……………. (voornamen en achternaam) 

BSN/sofinummer   ………………………………………………….. 

geboren te ………………………………………………….. Nederland/ …………………………………..op ……………………… 

wonende te  ……………………………………… (woonplaats) 

…………………….(postcode)…………………………………………..…………………………………………….................(adres)  

e-mail adres (indien van toepassing)…....................................................................................................    

telefoonnummer………………………………………………………… 

hierna te noemen: de schenker 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

De schenker schenkt aan de stichting een periodieke uitkering (zijnde een periodieke gift als bedoeld in 

artikel 6.34 van de Wet Inkomstenbelasting 2001) bestaande uit …………  (tenminste 5) jaarlijkse 

lijfrentetermijnen. De lijfrentetermijn bedraagt € ………………….… (minimaal € 100) per jaar.  

De stichting verklaart deze schenking te aanvaarden.  
 

Op deze lijfrente zijn de navolgende bepalingen van toepassing: 

1. De lijfrentetermijnen zullen jaarlijks in dezelfde maand voldaan worden, voor de eerste maal in 

………………………… 2017, zodat de laatste termijn vervalt in ……………………… 2021, behoudens het 

hierna bepaalde. 

2. De lijfrente-uitkering kan door de schenker worden beëindigd in geval van arbeidsongeschiktheid of 

werkeloosheid van de schenker, doch uitsluitend indien de schenker daarop geen of nauwelijks 

invloed heeft gehad. 

3. De lijfrente-uitkering kan tevens door de schenker beëindigd worden vanaf het moment dat de 

stichting niet meer de sub 8 genoemde status heeft dan wel de schenker als gevolg van 

overheidsmaatregelen de uitkering niet meer op zijn belastbaar inkomen in mindering kan brengen. 



 

4. In de sub 2 en 3 genoemde gevallen eindigt de lijfrente-uitkering pas door middel van een 

schriftelijke verklaring van beëindiging van de schenker gericht aan de stichting. 

5. De lijfrente eindigt bij het overlijden van de schenker. 

6. In de gevallen als vermeld sub 2, 3 en 5 zal geen verrekening van reeds betaalde lijfrentetermijnen 

plaatsvinden. 

7. De lijfrente kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid dienen.  

8. De stichting is aangemerkt als een instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen 1959.  

9. Het transactienummer van deze schenkingsovereenkomst is:  17____ (in te vullen door secretaris) 

10. Indien van toepassing verklaart de echtgenoot/geregistreerd partner van de schenker door middel 

van ondertekening van deze akte, de schenker toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1:88 

van het Burgerlijk Wetboek.  
 

Aldus overeengekomen te Beek (en …………………………………….) op ……………………………20…. 

1. Stichting Red de monumentale Sint Bartholomaeuskerk Beek-Ubbergen: 

    W.A.M. Huilmand-Jansen, voorzitter                                                          

 

 

 

 

   M.I.E. Hoofd-Hoppe, secretaris  

 

 

 

 

 

2.  De heer/mevrouw 

     (Handtekening) 
 

 

 

 

 

3. (Eventueel de echtgenoot/geregistreerd partner) 
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