
Heden, [Datum], verschenen voor mij, Mr Timothe Jacques Marie Antoine 
Gielens, notaris met plaats van vestiging Sittard 
 
1. [naam van een medewerk(st)er], geboren te [plaatsnaam] op  

[geboortedatum], werkzaam en woonplaats kiezende ten kantore van 
notaris Gielens voornoemd, Walramstraat 24, 6131 BM Sittard, blijkens 
een aan deze akte aan te hechten volmacht ten deze handelende als 
schriftelijk gevolmachtigde van [naam van de schenker], wonende te 
[postkode] [plaats], [adres], geboren te [plaats] op [geboortedatum], zich 
legitimerende met een paspoort, afgegeven te [plaatsnaam] op [datum], 
met nummer:[nummer identiteitsbewijs], [samenlevingsstatus];  

2. [naam van een medewerk(st)er], geboren te [plaatsnaam] op 
[geboortedatum], werkzaam en woonplaats kiezende ten kantore van 
notaris Gielens voornoemd, Walramstraat 24, 6131 BM Sittard, blijkens 
een aan deze akte aan te hechten onderhandse volmacht ten  
deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: 
Stichtinq Milijuli, statutair gevestigd te Voerendaal kantoorhoudende te 
6367 SV Voerendaal, Joep Nicolaesstraat 1,  
hierna te noemen: "de stichting". 
 

De comparant sub 1. verklaart te schenken en zich mitsdien te verbinden tot 
het doen van de na te melden periodieke uitkering aan de sub 2. genoemde 
stichting, voor en namens welke de comparanten sub 2., handelende als 
gemeld, verklaren deze schenking aan te nemen, te weten: 
een periodieke uitkering in vijf jaarlijkse termijnen ten bed rage van 
[bedrag] euro (€ xxx,xx) per kalenderjaar, gedurende het leven van de - 
schenker, de comparant sub 1. genoemd. 
De uitkering zal worden voldaan voor het eerst op [datum] 
en vervolgens op een [maand] van ieder volgend kalenderjaar. 
Terzake van deze geschonken periodieke uitkering, een lijfrente zijnde, 
verklaren partijen het navolgende te zijn overeengekomen: 
1. Bij het overlijden van de schenker zal generlei verrekening of 

teruggave naar tijdsgelang van de laatst betaalde termijn of een 
gedeelte daarvan kunnen worden gevorderd. 

2. De geschonken periodieke uitkering, een lijfrente zijnde, zal aan geen 
inbeslagneming zijn onderworpen. 

3. Het is genoemde stichting verboden over te gaan tot afkoop, 
vervreemding of het te doen dienen tot zekerheid van gemelde lijfrente. 

4. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de comparant sub [1/2] 
 
TOESTEMMING —--------------------------------------------------------------------------  
Van de toestemming ------------------------------------------------------------------------  
DOMICILIEKEUZE --------------------------------------------------------------------------  
De comparanten verklaarden ook voor daden van executie, woonplaats te — 
kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer minuutakte. -----------------  
WAARVAN AKTE is verleden te Sittard-Geleen op de datum als in het hoofd 
van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------------------------  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van- 
de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen --------  
hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te --------  
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ------------------------  
Deze akte is volledig voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, -------------------  
om [tijd]. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 


