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Schenking op papier 
 

Vandaag, (datum ondertekening), verschenen voor mij, mr. (naam), notaris te 
(standplaats): 
1. (personalia schenker); 
2. (personalia begiftigde). 
De verschenen personen verklaarden het volgende: 
Schenking op papier 
De schenker schenkt hierbij uit vrijgevigheid aan de begiftigde een bedrag groot 
vijfduizend euro (€ 5.000), welke schenking hierbij door de begiftigde wordt aan-
vaard. 
Opeisbaarheid schenking 
Het geschonken bedrag is pas opeisbaar wanneer de schenker overlijdt. 
AWBZ clausule 
Het geschonken bedrag is echter ook bij leven al opeisbaar indien de schenker 
vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis 
of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie. 
Rente 
Over het geschonken bedrag is de schenker aan de begiftigde een rente ver-
schuldigd van zes procent (6%) per jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van 
deze akte tot aan de uitbetaling van het geschonken bedrag. De rente moet jaar-
lijks bij achterafbetaling worden voldaan, voor het eerst op (datum). 
Uitsluitingsclausule 
De schenker bepaalt hierbij dat het geschonken bedrag en hetgeen door zaaks-
vervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in 
een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partner-
schap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. 
Slot 
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te 
(standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De versche-
nen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen 
en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot 
het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen perso-
nen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een 
toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorle-
zing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte 
voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, onderte-
kend. 


