
 
 

 

Schenkingsovereenkomst 

 
Ondergetekende, naam schenker …  
 

De heer/mevrouw: ............................................................................................  
Adres: ............................................................................................................. 

Postcode/Plaats: ............................................................................................... 
Telefoon: .........................................................................................................  

E-mailadres: .................................................................................................... 
 

Oorspronkelijk eigenaar: ................................................................................... 

optredend voor zich – en eventueel als de gevolmachtigde van – en hierna genoemd 

de schenker, verklaart hierbij conform de overlegde schenkingsvoorwaarden het 
volgende object/de volgende objecten te schenken aan Stichting het Poppenspe(e)l-

museum, hierna genoemd de begunstigde – POPMUS en de aanvaarder van de 
schenking: 
 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................  
 

Speciale herinneringen/vermeldingen, zie ook eventueel tweede vel. 
 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 

Waarbij de schenker de onderstaande hokjes dient aan te vinken met een X voor 
hetgeen dat voor de schenker van toepassing is en/of voor welke verwerking van 

persoonsgegevens de schenker toestemming verleent. 
 

     De schenker wenst anoniem te blijven en niet opgenomen te worden in het 

     schenkingsregister van het Poppenspe(e)lmuseum of vermeld te worden  
     bij het exposeren respectievelijk tonen van het object/de objecten of  

     publiciteit daarover. 
 

     Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding bij een tentoonstelling 
     van het object. 
 

     Schenker verleent toestemming voor naamsvermelding van de schenker in een 
     publicatie of publiciteit over de schenking van het object. 
 

     Schenker verleent toestemming voor opname in het schenkingsregister van  
     het Poppenspe(e)lmuseum.* 



     De schenker wil graag op de hoogte gehouden worden over de activiteiten  
     van het Poppenspe(e)lmuseum d.m.v. de Poppenspe(e)lmuseumnieuws- 

     brieven. 
 

Datum: ............................................................................................................ 
 

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening schenker:.................................................:......................... 
 

Namens begunstigde/POPMUS in ontvangst genomen door: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Extra vermeldingen – documenten, publicaties, foto’s e.d.: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zie ook schenkingsvoorwaarden: artikel 1 t/m 22. 
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Schenkingsvoorwaarden 
 

Artikel 1. De schenker verklaart hierbij volledig afstand te doen van de beschreven 
objecten en zal in de toekomst hierop ook geen aanspraak kunnen maken.  
 

Artikel 2. POPMUS kan vrij over de genoemde voorwerpen beschikken, zonder 
voorwaarden. 
 

Artikel 3. Deze overeenkomst van schenking is aangegaan om niet (een overeen-
komst zonder tegenprestatie).  
 

Artikel 4. De genoemde voorwerpen gaan op POPMUS over in de staat waarin 

deze zich op datum van schenking bevinden. 
 

Artikel 5. De schenker verklaart eigenaar te zijn van de geschonken objecten en 

verklaart door deze schenking volledig afstand te hebben gedaan van de genoemde 
voorwerpen.  
 

Artikel 6. Eventueel auteursrecht en/of portretrecht wordt overgedragen aan 
POPMUS. 
 

Artikel 7. Indien de eventuele bekend zijnde maker nog leeft of korter dan 70 
jaar geleden is overleden, dient het auteursrecht geheel te zijn overgedragen 

aan POPMUS. 
 

Artikel 8. POPMUS erkent geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele  

eerder gemaakte afspraken of verplichtingen in relatie tot de geschonken objecten. 
 

Artikel 9. POPMUS is niet verplicht om de geschonken voorwerp(en) te ontsluiten 

voor publieksdoeleinden.  
 

Artikel 10. POPMUS behoudt zich het recht om te bepalen of de beschreven  
objecten worden getoond in een tentoonstelling.  
 

Artikel 11. POPMUS behoudt zich het recht voor om te bepalen of de beschreven  
objecten worden uitgeleend aan derden.  
 

Artikel 12. POPMUS behoudt zich het recht voor om object(en) af te stoten wanneer  
ze in de toekomst niet meer voldoen aan de selectiecriteria van het verzamelbeleid. 

Dit in overeenstemming met de leidraad voor het afstoten van museale objecten 
(LAMO) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 

Artikel 13. Indien de schenker een partner en/of een geregistreerd partner heeft,  
verlenen de schenkers elkaar bij deze toestemming voor onderhavige schenking 

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

Artikel 14. POPMUS verwijst de schenker naar de algemeen geldende 
privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en 

bijvoorbeeld ook naar de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.  
 

Artikel 15. In verband met de uitvoering van deze schenkingsovereenkomst worden 

persoonsgegevens van de schenker verwerkt. Het gaat hierbij om de contactgegevens 
van de schenker zoals vermeld in de schenkingsovereenkomst.  
 



Artikel 16. POPMUS gaat er van uit dat de naam van schenker kan worden vermeld  
bij het tentoonstellen van het object/de objecten en in de hiermee samenhangende 

publicaties en eventuele publiciteit. Voor zover vereist vraagt POPMUS de schenker 
per verwerking hiervoor toestemming te geven door het aanvinken van de in de  

overeenkomst opgenomen en aangekruiste hokjes. 
 

Artikel 17. Adresgegevens van de schenker worden uitsluitend gebruikt in het  

niet openbare schenkingsregister van het museum.  
 

Artikel 18. Mocht de schenker anoniem wensen te blijven, dan kan dit ook bij de 

ondertekening van de schenkingsovereenkomst worden aangegeven. In dat geval 
zal POPMUS de naamsvermelding achterwege laten en de schenker anoniem houden  

zoals in het lid van deze bepaling hiervoor is bedoeld.  
 

Artikel 19. De schenkingsovereenkomst is in duplo opgesteld: een ondertekend  

exemplaar is in het bezit van de schenker, het andere is eigendom van POPMUS. 
 

Artikel 20. De schenker heeft het recht om zijn/haar toestemming zoals bedoeld  
in dit artikel in te trekken, door verzending van een brief en/of een e-mail aan 

ontvanger binnen 14 dagen na datum ondertekening van deze overeenkomst. 
Restitutiekosten van het object/de objecten zijn voor rekening van de schenker. 
 

Artikel 21. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 

Artikel 22. De geschonken objecten zijn ter plaatse in eigendom geleverd  

en door POPMUS aanvaard.  
 

Aldus in duplo opgemaakt en getekend te Vorchten. 
 

Datum: ............................................................................................................ 
 

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Handtekening schenker:...........................................................:......................... 
 

Handtekening begunstigde/POPMUS: ……………..……………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Afbeelding: twee dobbelaars – de Dood en een gebochelde Jan Klaassenfiguur. Tekening: Peter Vos (1935-2010). 
Collectie: Poppenspe(e)lmuseum. 
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