De ondergetekenden:

1.
Saskia Christine Scholten, geboren op 20 juni 1984 te Hengelo, van het vrouwelijke geslacht, van beroep pedagoge, wonend te 1234 AB  Amsterdam aan Televisieweg 12, hierna te noemen Saskia (ontvangster);

2.
Brigitte Willie Scholten, geboren op 1 juli 1978 te Rhenen, van het vrouwelijke geslacht, van beroep verzorgende, wonend te 1234 AB  Amsterdam aan Televisieweg 12, hierna te noemen Brigitte (partner van Saskia);

3.
Petrus Gerardus Wouters, geboren op 7 maart 1982 te Hoofddorp, van het mannelijke geslacht, van beroep timmerman, wonend te 3455 GG  Hoofddorp aan Kerkstraat 44, hierna te noemen Peter (spermadonor).

In aanmerking nemend:
A.
Saskia is een ongehuwde vrouw en heeft een partner van dezelfde sekse, genaamd Brigitte; 
B.
Saskia wil graag samen met haar partner Brigitte een kind c.q. kinderen krijgen; 
C.
Peter is bereid om zonder dat daar enige geldelijke vergoeding tegenover staat aan Saskia en Brigitte zijn sperma te doneren ten behoeve van kunstmatige zelfinseminatie bij Saskia; 
D.
Ter bescherming van de rechten en verplichtingen van zowel Saskia, Brigitte en Peter, alsmede in het belang van het als gevolg van de afspraken tussen Saskia, Brigitte en Peter het te ontstane kind c.q. de te ontstane kinderen.

Saskia, Brigitte en Peter komen overeen als volgt:

Artikel 1
1.
Elk artikel van deze overeenkomst wordt beschouwd als een afzonderlijke en deelbaar van de andere artikelen gemaakte afspraak. Indien een Rechtbank weigert een of meer artikelen van deze overeenkomst af te dwingen c.q. op te leggen, zullen de andere artikelen onverminderd volledig en bindend tussen Saskia, Brigitte en Peter van kracht zijn.

2.
Mogelijk zijn er in deze overeenkomst artikelen opgenomen waarvan de inhoud afwijkt van hetgeen is opgenomen in de wet of anderszins en welke strijdig zijn met de wet of andere juridische regelingen welke in Nederland gelden. Saskia, Brigitte en Peter verklaren desondanks en nadrukkelijk dat zij er voor kiezen deze overeenkomst aan te gaan en verklaren bovendien dat zij bereid zijn deze overeenkomst – ondanks de eventuele strijdigheid met de wet of met andere juridische regelingen – te handhaven.

3.
Deze overeenkomst is geheel vrijwillig en zonder enige dwang tussen Saskia, Brigitte en Peter aangegaan en ondertekend. De in deze overeenkomst opgenomen artikelen verwoorden de afspraken zoals die tussen Saskia, Brigitte en Peter zijn gemaakt en zijn bedoeld. Saskia, Brigitte en Peter hebben vóór ondertekening de mogelijkheid gehad om onafhankelijk (juridisch) advies in te winnen. Saskia, Brigitte en Peter begrijpen de strekking en het gevolg van elk artikel in deze overeenkomst en verklaren dat dit volledig overeenstemt met de bedoeling van hen.

4.
Deze overeenkomst bevat de gehele overeenkomst tussen Saskia, Brigitte en Peter. Er zijn geen andere beloftes, afspraken of voorstellen tussen Saskia, Brigitte en Peter gemaakt c.q. gedaan dan die welke expliciet in deze overeenkomst zijn opgenomen.

5.
Elke wijziging in de afspraken tussen Saskia, Brigitte en Peter welke afwijkt van deze overeenkomst, zal pas van kracht kunnen zijn indien de daaromtrent opgemaakte aanvullende overeenkomst door Saskia, Brigitte en Peter is ondertekend.

Artikel 2
1.
Peter zal gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 ongeveer zes spermadonaties doen aan Saskia en Brigitte op door Saskia en Brigitte aan te geven tijdstippen. Peter stemt ermee in dat Saskia en Brigitte zijn sperma direct na donatie gebruiken voor kunstmatige zelfinseminatie van Saskia, dan wel dat zijn sperma direct na donatie wordt ingevroren en eventueel op een later tijdstip – te kiezen door Saskia en Brigitte – zal worden gebruikt voor kunstmatige zelfinseminatie. Het gedoneerde sperma zal enkel en uitsluitend door Saskia en Brigitte gebruikt worden.

2.
Indien na afloop van de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2015 Saskia niet zwanger is, zullen Saskia, Brigitte en Peter met elkaar overleggen over verlenging van deze overeenkomst voor een nieuwe periode van één jaar. Indien Saskia, Brigitte of Peter geen verlenging wenst, zal geen verlenging mogelijk zijn. Indien Saskia, Brigitte en Peter het over verlenging eens zijn, zullen alle afspraken zoals die zijn opgenomen in deze overeenkomst integraal gelden voor de verlengingsperiode van één jaar. Verlenging kan meerdere malen plaatsvinden, telkens met volledige instemming van Saskia, Brigitte en Peter.

3.
Peter verklaart dat hij op het moment van het aangaan van deze overeenkomst niet lijdt aan een seksueel overdraagbare aandoening. Peter verklaart voorts dat hij niet bekend is met enige erfelijke genetische afwijking aan zijn zijde. Peter verklaart terstond nadat hij kennis heeft genomen van het feit dat hij lijdt aan een seksueel overdraagbare aandoening, Saskia en Brigitte daarvan in kennis zal stellen. Deze overeenkomst wordt in dat geval geacht onmiddellijk te zijn ontbonden. Ook indien Peter in de toekomst kennis krijgt van een erfelijke genetische afwijking aan zijn zijde, zal hij Saskia en Brigitte daarvan terstond in kennis stellen.

4.
Peter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het overbrengen van een seksueel overdraagbare aandoening dan wel een erfelijke genetische afwijking op Saskia of het kind c.q. de kinderen die het gevolg zijn van zijn spermadonaties, tenzij aantoonbaar is dat Peter daarvan ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst kennis droeg, dan wel dat Peter ten tijde van de uitvoering van deze overeenkomst daarvan kennis heeft gekregen en verzuimd heeft Saskia en Brigitte daarvan in kennis te stellen.

5.
Indien uit de donaties van Peter een zwangerschap ontstaat bij Saskia, komen Saskia, Brigitte en Peter reeds nu voor alsdan overeen dat Peter akkoord gaat met spermadonaties ten behoeve van een volgende zwangerschap in de relatie van Saskia en Brigitte. Saskia en Brigitte zullen daartoe binnen twee jaar na de geboorte van het kind/de kinderen contact opnemen met Peter om aan te geven vanaf welk tijdstip deze overeenkomst met alle daarin opgenomen bepalingen opnieuw van kracht zal zijn.

6.
Peter is verplicht aan Saskia en Brigitte zijn mogelijke erfelijke genetische afwijkingen te melden. Deze zal hij hier melden door middel van een overzicht. Peter heeft tevens aan Saskia en Brigitte grondige uitleg gegeven omtrent deze mogelijke erfelijke genetische afwijkingen. Peter heeft daarbij ook de vragen die Saskia en Brigitte hadden over deze mogelijke erfelijke genetische afwijkingen, beantwoord. 

Saskia en Brigitte verklaren hierbij door Peter op de hoogte te zijn gebracht met zijn mogelijke erfelijke genetische afwijkingen (in zijn familie). Saskia en Brigitte verklaren hierbij ook dat ze op eigen risico met Peter in zee zijn gegaan. Saskia en Brigitte hadden immers weet van deze mogelijke erfelijke genetische afwijkingen, voordat ze met Peter in zee gingen. Saskia en Brigitte beloven hierbij plechtig dat ze Peter nooit aansprakelijk en verantwoordelijk zullen stellen voor elke mogelijke erfelijke genetische afwijking die Peter hun heeft medegedeeld in zijn overzicht.  

7.
Indien Peter zich heeft laten onderzoeken op het cytomegalovirus (CMV), dient hij dit te melden aan Saskia en Brigitte. Uit deze onderzoeken blijkt dat Peter wel/niet ermee geïnfecteerd is (geweest). Saskia en Brigitte zijn hiervan op de hoogte en hebben aangegeven op eigen risico toch met Peter in zee te gaan. 

Artikel 3
1.
Saskia, Brigitte en Peter zijn het er over eens dat op de geboorteakte van het kind c.q. de kinderen dat/die als gevolg van de spermadonaties geboren wordt/worden, geen vader zal worden genoemd.

2.
Saskia, Brigitte en Peter erkennen dat het kind c.q. de kinderen dat/die het gevolg zijn van de spermadonaties de naam van Saskia zal/zullen krijgen. Saskia zal zo spoedig mogelijk na de geboorte met haar partner Brigitte het gezamenlijk gezag over het kind c.q. de kinderen aanvragen. Saskia en Brigitte zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen zes weken na de geboorte, een testament laten opmaken waarin zij de voogdij over het kind c.q. de kinderen regelt voor het geval Saskia en Brigitte overlijden.

3.
Er zullen geen familierechtelijke betrekkingen tussen Peter en het kind c.q. de kinderen die uit de spermadonaties zijn/worden geboren bestaan of ontstaan. Saskia, Brigitte en Peter zien af van alle rechten op legaal, financieel en emotioneel gebied die normaal gesproken zouden ontstaan tussen Peter en het kind c.q. de kinderen dat/die als gevolg van de spermadonaties wordt/worden geboren.

4.
Peter zal nimmer verzoeken, eisen of afdwingen dat aan hem voogdijschap, zorg- of bezoekrecht met betrekking tot het kind c.q. de kinderen dat/die als gevolg van de spermadonaties wordt/worden geboren, zal worden toegekend. Peter erkent dat hij op geen enkele wijze ouderrechten met betrekking tot het kind/de kinderen zal doen gelden.

5.
In het licht van de afspraken en verwachtingen van Saskia, Brigitte en Peter met betrekking tot de spermadonaties erkent Peter dat Saskia en Brigitte absolute autoriteit en macht hebben om in voorkomend geval een voogd aan te wijzen over hun kind(eren), ontstaan uit de spermadonaties door Peter, en dat die voogd mag handelen enkel rekening houdend met Saskia en Brigitte op het gebied van financiële en emotionele noden, alsmede op het gebied van rechten van het kind c.q. de kinderen. Saskia en  Brigitte zullen met betrekking daartoe nooit enige bemoeienis van Peter vragen of eisen.

6.
Saskia, Brigitte en Peter doen nadrukkelijk afstand van elk recht zoals in het hiervoor gestelde genoemd. Deze afstand is definitief en onomkeerbaar gedaan. Peter erkent en begrijpt dat deze overeenkomst hem verbiedt actie te ondernemen ter verkrijging van bezoekrecht, zorgrecht of voogdij in welke toekomstige situatie dan ook, zelfs bij overlijden van Saskia en/of haar partner Brigitte en zelfs indien Saskia en/of haar partner Brigitte in de onmogelijkheid verkeert/verkeren voor het kind c.q. de kinderen te zorgen.

Artikel 4
1.
Saskia en Brigitte verklaren dat zij Peter nimmer als de ouder van het kind c.q. de kinderen zullen identificeren, noch dat zij de identiteit van Peter bekend zullen maken aan familieleden of anderszins zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peter.

2.
Indien Peter in de toekomst op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook contact zal hebben met het kind c.q. de kinderen dat/die het gevolg is/zijn van zijn spermadonaties, zal dit op geen enkele wijze het effect van deze overeenkomst en/of de daarin opgenomen artikelen beïnvloeden en/of veranderen. Indien er contact ontstaat tussen de kinderen van Peter en het kind/de kinderen van Saskia en Brigitte, ontstaan uit de spermadonaties van Peter, zullen Saskia, Brigitte en Peter met elkaar in overleg treden of en zo ja op welke wijze de kinderen zullen worden ingelicht omtrent deze overeenkomst.

3.
Bewust contact tussen Peter en het kind c.q. de kinderen zal altijd de keuze van Saskia en Brigitte zijn. Zo'n contact zal in elk geval verenigbaar moeten zijn met de bedoeling van Saskia, Brigitte en Peter om alle ouderlijke rechten van Peter en zijn verantwoordelijkheden te verbreken.

4.
Indien het kind c.q. de kinderen die geboren worden uit de spermadonaties te kennen geven Peter te willen ontmoeten, zullen Saskia en Brigitte Peter daarvan in kennis stellen zodra het kind c.q. de kinderen de 16-jarige leeftijd hebben bereikt. Peter verklaart zich in dat geval bereid contact met het kind c.q. de kinderen te onderhouden, met dien verstande dat dit contact op vriendschappelijke basis zal plaatsvinden en nimmer zal leiden tot het herstellen c.q. tot stand brengen van enige familierechtelijke relatie.

5.
Saskia, Brigitte en Peter zullen elkaar op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in hun woonadres en medische geschiedenis. Indien het kind c.q. de kinderen dat/die geboren zijn/worden uit de spermadonaties ernstig ziek is/zijn, een genetisch overdraagbare ziekte heeft/hebben of overlijdt/overlijden, zullen Saskia en Brigitte Peter daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 5
1.
Alle kosten die voortvloeien uit het nakomen van deze overeenkomst komen ten laste van Saskia en Brigitte.

2.
Saskia, Brigitte en Peter ondertekenen deze overeenkomst mede om aan te geven dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van deze overeenkomst en daarmee volledig instemmen.

Aldus overeengekomen en getekend te Amsterdam op 1 januari 2014.









................................................................................
Saskia Christine Scholten
................................................................................
Petrus Gerardus Wouters
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Brigitte Willie Scholten





