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SCHENKINGSOVEREENKOMST (voorbeeld) 
Financial Consultancy Holland 

De ondergetekenden: 
 

1.  NAAM, geboren te PLAATS op DATUM, BSN NUMMER; hierna te noemen de schenker en wonende aan de ADRES te 
PLAATS, 

2. NAAM geboren te PLAATS op DATUM, BSN NUMMER en NAAM geboren te PLAATS op DATUM, BSN NUMMER, hierna 
te noemen de begiftigde, wonende aan ADRES te PLAATS 

De schenker en de begiftigde hierna gemeenschappelijk te noemen "partijen" 
 
Overwegende dat: 
- partijen met elkaar een overeenkomst van schenking aangegaan 
- partijen in een familiaire verhouding hebben, namelijk (BIJV. ZOON EN SCHOONDOCHTER) van schenker 
- partijen de voorwaarden van de schenking schriftelijk willen vastleggen  
Artikel 1: Voorwerp van overeenkomst 
1. De schenker en de begiftigde zijn op DATUM een overeenkomst van schenking aangegaan ten behoeve van de aankoop 
van een woning, op grond waarvan door de schenker aan de begiftigde is geschonken een bedrag van BEDRAG in de vorm 
van contanten, over te maken op bankrekeningnummer NUMMER ten name van begiftigde, uiterlijk op DATUM. 
2. De begiftigde verklaart hierbij de bovengenoemde schenking te hebben aanvaard. 

Artikel 2: Overige bepalingen 
1. De eventueel verschuldigde schenkingsrechten komen voor rekening van de schenker. Er is een vrijstelling van BEDRAG 
van toepassing en de verschuldigde schenkingsrechten bedragen BEDRAG 
2. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat de schenking met de uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng in de 
nalatenschap van de schenker is geschied. 
3. De schenker heeft bij de schenking bepaald dat hetgeen geschonken is alsmede de vruchten daarvan valt buiten elke 
huwelijksvermogensgemeenschap, zowel de wettelijke als de contractuele, waarin de begiftigde is gehuwd of ooit huwen 
zal en buiten ieder verrekenbeding of deelgenootschap betrekking hebbende op of verband houdende met een huwelijk of 
een buitenechtelijke samenlevingsovereenkomst. 
Artikel 3: Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst worden door de 
schenker en de begiftigde in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de gerechtelijke instantie waaronder de woonplaats van 
de schenker/ begiftigde ressorteert. 

 
Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te PLAATS op DATUM 
 
De schenker       De begiftigde 1 
      
        De begiftigde 2 

 

        De begiftigde 3 (optie)  
        


