VOLMACHT

De ondergetekende, achternaam ________________________________________________M / V
Voornamen (voluit) _______________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats ___________________________________________________________
Geboortedatum __________________________________________________________________
Geboorteplaats __________________________________________________________________
Gehuwd met of als partner geregistreerd van achternaam:
__________________________________________________________ M / V voornamen [voluit]

geboortedatum __________________________________________________________________
geboorteplaats __________________________________________________________________
Verklaart hierbij volmacht te verlenen aan alle personen die werkzaam zijn op het kantoor Juriza
Advocaten te Amsterdam, om namens ondergetekende al het nodige te verrichten om ten
overstaan van een door Juriza Advocaten aan te wijzen notaris een notariële akte te ondertekenen
waarbij ondergetekende een periodieke gift ("lijfrente") doet aan de StichtingTegenZinloosGeweld
te Noordwijk van een bedrag van _______________ Euro [s.v.p. invullen] per jaar, welk bedrag
voor het eerst zal worden betaald in de maand december van het lopende jaar en voor het laatst
in de maand december van het jaar __________________ [s.v.p. invullen], of zoveel eerder als
ondergetekende daarvóór zou overlijden. Voor de aftrekbaarheid van de periodieke gift voor de
inkomstenbelasting vereist de wet een duur van minimaal vijf jaren. In de akte zal ook worden
vastgelegd dat de aanspraak op de jaarlijkse bedragen niet kan worden afgekocht, vervreemd of
als voorwerp van zekerheid kan dienen.
Ondergetekende is gehuwd of als partner geregistreerd. Een samenlevingscontract wordt niet als
geregistreerd partnerschap aangemerkt. Voor een geldige schenking is de toestemming van de
echtgenoot of geregistreerd partner vereist. Door deze volmacht mee te ondertekenen verleent de
echtgenoot of geregistreerd partner hierbij zijn of haar toestemming ex art. 1:88 BW.
Het jaarlijks door ondergetekende te betalen bedrag zal worden voldaan: door overmaking op
girorekening 1107 t.n.v. StichtingTegenZinloosGeweld te Noordwijk, o.v.v. "lijfrenteschenking",
waarvoor ondergetekende jaarlijks zelf zorg zal dragen; door automatische incasso van
Rekeningnummer: _______________________________________ten name van ondergetekende.
Uw lijfrenteschenking zal in dit geval jaarlijks in de maand december van uw rekening worden
afgeschreven.
Getekend te______________________________ [plaats] op ______________________ [datum]
[Handtekening schenker / handtekening echtgenoot of geregistreerd partner].
S.v.p. deze volmacht, samen met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of geldige
identiteitskaart [nog minimaal 6 maanden geldig na datum volmacht] van de ondertekenaar[s]
opsturen naar: Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld, postbus 359, 2200 AJ Noordwijk.

