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Gegevens schenker: 

Voornamen voluit : _________________________________  

Voorvoegsel(s)  : _________________________________  

Achternaam  : _________________________________  

Man/vrouw   :_________________________________   

Geboorteplaats  : _________________________________  

Geboortedatum : _________________________________   

Burgerservicenummer  : _________________________________  

Adres   : _________________________________  

Postcode  : _________________________________  

Woonplaats  : _________________________________  

Telefoon  : _________________________________  

Legitimatiebewijs : paspoort/rijbewijs/id-kaart1 

Nr. legitimatiebewijs : _________________________________  

Afgegeven te  : _________________________________  

Geldig tot  : _________________________________  

Burgerlijke staat :  gehuwd/ongehuwd/ geregistreerd partner2  

Wel/geen   partnerschapsvoorwaarden/ Huwelijkse voorwaarden 3 

Met   : ________________________________  

Geboortedatum/-plaats: ________________________________  

Bankrekeningnummer  : ________________________________ (IBAN) 

 

De persoon als bovenvermeld hierna te noemen “Schenker”.  

  

                                                           
1 Kopie legitimatiebewijs meezenden 
2 doorhalen wat niet van toepassing is 
3 doorhalen wat niet van toepassing is 
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Schenking  

De Schenker verklaart hierbij4 :  

□ alle bedragen waarop Schenker van tijd tot tijd recht heeft uit hoofde van Rente (zoals gedefinieerd in 

artikel 7 van de Obligatievoorwaarden) in 8 jaarlijkse gelijke bedragen te schenken aan: 

o Voetbalvereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397342; 

o Handbalvereniging Van der Voort Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de 
Kamer van Koophandel onder nr. 40397542; 

o Gymnastiek Vereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397717; 

o Volleybalvereniging PQV, statutair gevestigd te Naaldwijk en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397343; 

o Badminton Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel 
onder nr. 40397628. 

zoals bedoeld in artikel 7.8. van de Obligatievoorwaarden.  

□ alle bedragen waarop Schenker van tijd tot tijd recht heeft uit hoofde van Reguliere Aflossing en 

Vervroegde Aflossing (ieder zoals gedefinieerd in artikel 8 van de Obligatievoorwaarden) in 8 jaarlijkse gelijke 

bedragen te schenken aan:  

o Voetbalvereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397342; 

o Handbalvereniging Van der Voort Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de 
Kamer van Koophandel onder nr. 40397542; 

o Gymnastiek Vereniging Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397717; 

o Volleybalvereniging PQV, statutair gevestigd te Naaldwijk en ingeschreven bij  de Kamer van 
Koophandel onder nr. 40397343; 

o Badminton Quintus, statutair gevestigd te Kwintsheul en ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel 
onder nr. 40397628. 

zoals bedoeld in artikel 8.2. van de Obligatievoorwaarden;  

Het startjaar van de schenking is 2019 en het laatste jaar van de schenking is 2026. 

Vermelding website  

De Schenker verklaart hierbij wel/niet5 met naam vermeld te willen worden op de website van of in uitingen van de 

vereniging en sportaccommodatie.  

Transactienummer schenking    Het transactienummer van deze schenking is : ……..….. 

Handtekening: 

 

 

______________________________________________  Deze onderhandse akte zenden aan: 

Naam:   _________________________________  Sportaccommodatie Quintus  

Datum:  _________________________________  Postbus 181 

Plaats:   _________________________________  2290 AD WATERINGEN 

                                                           
4 aankruisen indien gewenst (niet verplicht) 
5 doorhalen wat niet van toepassing is 


