
 

Schenkingsovereenkomst 
 

 

 

 

ONDERGETEKENDEN: 

 

 

XXXX           

gevestigd te XXX en wettelijk vertegenwoordigd door XXX 

hierna te noemen: ‘de schenker’; 

 

en 

 

XXX 

gevestigd te XXX en wettelijk vertegenwoordigd door XXX 

hierna te noemen: ‘de begiftigde’; 

 

 

CONSIDERANS 

 

- De schenker schenkt onvoorwaardelijk aan de begiftigde en de begiftigde aanvaardt 

van de schenker: 

 

[objectnummer en korte beschrijving object]  

Tip: hecht een foto van het begiftigde object als bijlage aan deze overeenkomst. 

 

- De begiftigde is geregistreerd bij de Stichting Het Nederlands Museumregister en is 

tevens in het bezit van de ANBI-status. 

 

 

 

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

 

Artikel 1 

 

1. De schenker verklaart hierbij volledig afstand te doen van het hierboven genoemde 

object / de hierboven genoemde objecten, en zal in de toekomst hierop ook geen 

aanspraak maken. 

 

 

Artikel 2 

 

1. De begiftigde behoudt zich het recht om te bepalen of het hierboven genoemde 

object wordt getoond / de hierboven genoemde objecten worden getoond in een 

tentoonstelling. 

 

 

Artikel 3 

 



 

1. De begiftigde behoudt zich het recht om te bepalen of het hierboven genoemde 

object wordt uitgeleend / de hierboven genoemde objecten worden uitgeleend, aan 

derden. 

 

 

Artikel 4 

 

1. De begiftigde behoudt zich het recht voor om de object(en) te selecteren voor de 

kerncollectie of studiecollectie. 

 

 

Artikel 5 

 

1. De begiftigde behoudt zich het recht voor om object(en) af te stoten. 

 

 

Artikel 6 

 

1. [indien van toepassing] Indien de schenker een echtgenoot heeft of een 

geregistreerd partner, verlenen de schenkers elkaar bij dezen de toestemming voor 

onderhavige schenking als bedoeld in artikel 1:88 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek. 

 

 

Artikel 7 

 

1. Begiftigde verwijst schenker naar de op haar website gepubliceerde 

privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door 

begiftigde en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van 

betrokkenen.  

2. In verband met de uitvoering van deze overeenkomst worden  persoonsgegevens 

van schenker verwerkt. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens ter uitvoering van 

de schenkingsovereenkomst bestaande uit de contactgegevens van schenker.  

 

3. Begiftigde kan verder in het kader van haar gerechtvaardigd (marketing)belang 

persoonsgegevens verwerken en schenker bijvoorbeeld informeren over de 

organisatie van begiftigde en haar activiteiten. Indien schenker dit wenst, en 

daarvoor toestemming geeft, kan schenker het daarvoor bestemde hokje onderin 

deze schenkingsovereenkomst aankruisen. 

 

4. De persoonsgegevens van schenker worden bewaard zo lang als nodig is voor het 

omschreven gebruik en minimaal wettelijk vereist is, bijvoorbeeld vanwege de fiscale 

bewaarplicht en fiscale regelingen terzake schenkingen. 

 

Artikel 8 

 

1. Begiftigde gaat er van uit dat de naam van schenker kan wordt vermeld bij de 

tentoonstelling van het object en in de hiermee samenhangende publicaties en 

eventuele publiciteit. Voor zover vereist vraagt begunstigde de schenker per 

verwerking hiervoor toestemming te geven door het aanvinken van het onderin deze 

overeenkomst opgenomen hokje.  

 



 

2. Mocht schenker anoniem wensen te blijven, kan dit ook bij de ondertekening van de 

schenkingsovereenkomst worden aangegeven. In dat geval zal begiftigde 

naamsvermelding achterwege laten en de schenker anoniem houden zoals in het lid 

van deze bepaling hiervoor is bedoeld. 

 

3. De schenker heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit artikel in 

te trekken, door verzending van een brief en/of email aan ontvanger. Begiftigde 

verwijst voor verdere informatie hierover naar de op haar website gepubliceerde 

privacy statement. Begiftigde behoudt zich het recht voor een dergelijk verzoek te 

weigeren indien zij bijvoorbeeld een beroep kan doen op artikel 85 lid 2 van de AVG  

o.a. omdat dit recht bijvoorbeeld niet geldt voor verwerkingen voor journalistieke of 

academische doeleinden). 

 

Artikel 9 

 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Tip: als het een buitenlandse schenking betreft is het verstandig om de volgende zin toe te 

voegen: en eventuele geschillen verband houdende met de uitvoering van deze 

overeenkomst zullen aan een Nederlandse gerechtelijke instantie worden voorgelegd. 

 

 

Aldus ondertekend (in tweevoud) te                       op  

 

Waarbij schenker het onderstaande hokje dient aan te vinken met een X voor hetgeen voor 

schenker van toepassing is en/of voor welke verwerking van persoonsgegevens schenker 

toestemming verleent:  

 

Schenker wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij (tentoonstelling 

van) het object, publicaties of publiciteit daarover; 

 

Of :  

 

Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling van het 

object; 

Sc Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding van schenker in een 

publicatie of publiciteit over de schenking en/of het object*. 

 

*Graag beide vakjes aankruisen als schenker voor beide verwerkingen toestemming wenst 

te verlenen.  

 

Schenker wordt graag op de hoogte gehouden over de activiteiten van begiftigde en 

ontvangt graag de nieuwbrief (..) 

 

 

 

De schenker       De begiftigde 

 

(rechtsgeldig vertegenwoordigd door) (rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door) 

 

 

 



 

 

Indien van toepassing: 

 

[Naam en geboortedatum echtgenoot / geregistreerd partner] in verband met artikel 1:88 lid 

1sub b BW 

 


