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TEKST LEGAAT 

 

 

Ik legateer, vrij van erfbelasting en kosten, aan de stichting: de stichting: 

STICHTING KONINKLIJK KABINET VAN SCHILDERIJEN 

MAURITSHUIS, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoor houdende te 2513 AB 's-

Gravenhage, Korte Vijverberg 8, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 41158856, een bedrag groot _________ (EUR __________________), 

voor de instelling van een fonds op naam, waarvan de naam zal zijn 

_______Fonds, met als doel __ [*] ____. 

Ten aanzien van dit fonds gelden de volgende voorwaarden: 

1. Beheer 

 Het vermogen zal in beginsel niet worden belegd. Het vermogen zal worden 

aangehouden bij een bank, in beginsel in de vorm van deposito's dan wel, ter 

beoordeling door de directie van het Mauritshuis, op een spaarrekening of in 

een ander bancair product, welke op dat moment gezien de aard en 

samenstelling van het fonds de meeste zekerheid biedt in combinatie met 

een behoorlijk rendement. 

2. Looptijd 

 De looptijd van het fonds bedraagt in beginsel vijf jaar. Aan het einde van 

deze termijn dient het gehele bedrag in beginsel te zijn besteed. 

 (Bij een inleg van EUR 50.000,-- of meer, kan een langere looptijd 

overeengekomen worden.) 

3. Intering 

 Uiterlijk bij het einde van de looptijd van het fonds dient het hele bedrag te 

zijn besteed. De directie van het Mauritshuis beslist over de besteding van 

de middelen. Ingeval aan de doelstelling van het fonds niet meer kan 

worden voldaan, terwijl er nog vermogen in het fonds aanwezig is, beslist 

de directie van het Mauritshuis aan welk vergelijkbaar doel, met 

inachtneming van de wensen van de insteller, de resterende gelden zullen 

worden besteed. 

4. Verantwoording 

 De insteller van een fonds ontvangt jaarlijks binnen vijf maanden na einde 

van het boekjaar van het Mauritshuis een overzicht over het beheer en de 

besteding van de gelden. 

 Alle fondsen op naam zullen op de website van het Mauritshuis worden 

vermeld. 

 De ingestelde fondsen zullen gedurende hun looptijd worden vermeld in het 

publieksjaarverslag van het Mauritshuis, welke op de website van het 

Mauritshuis wordt gepubliceerd. 

 Ook kunnen de fondsen worden vermeld in brochures of andere publicaties 

van het Mauritshuis. 
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De bovenstaande voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als lastbepalingen in 

de zin van artikel 4:130 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

* [bijvoorbeeld: aankopen / tentoonstellingen / educatieprogramma] 


