Postbus 119 • 3620 AC Breukelen
Straatweg 61 • 3621 BH Breukelen
T. 0346 261332 • F. 0346 262825
E. notaris@gerrits.knb.nl

VOLMACHT VOOR EEN PERIODIEKE SCHENKING
s.v.p. met blokletters invullen
JA, ik wil Stichting Kuria te Amsterdam steunen door middel van een op te maken
schenkingsakte en verklaar bij deze volmacht te verlenen aan één van de medewerkers van
Notariskantoor Gerrits te Breukelen, om voor en namens ondergetekende de akte houdende
een periodieke uitkering aan Stichting Kuria te Amsterdam te tekenen, om daartoe de
benodigde akte(n) en stukken te doen opmaken en passeren en voorts ter zake alles meer te
doen wat de gemachtigde nodig mocht oordelen.
Hierbij verklaar ik dat ik een periodieke uitkering schenk van € _______ per jaar (minimum
bedrag 100 euro) met een looptijd van ____ jaar (minimaal vijf jaar), met ingang van het jaar
_________ en te betalen in gelijke termijnen per maand/kwartaal/halfjaar/jaar*.
Als ik voor de vervaldatum kom te overlijden, vindt geen verdere uitkering plaats, ook niet
naar tijdsgelang.
De kosten voor het opmaken en passeren van de akte worden gedragen door Notariskantoor
Gerrits te Breukelen.
Personalia schenker:
Achternaam en volledige voornamen:___________________________________________
Adres:____________________________________________________________________
Postcode/Woonplaats:_______________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
E-mailadres:_______________________________________________________________
Geboortedatum:___________________ Geboorteplaats:____________________________
Gehuwd of geregistreerd partner? Dan ook onderstaand gegevens partner invullen:
Achternaam en volledige voornamen:___________________________________________
Geboortedatum:___________________ Geboorteplaats: ___________________________
Gehuwd/geregistreerd partner/in gemeenschap van goederen/huwelijkse
voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden*
Partner wil wel/niet* als medeschenker in de akte worden opgenomen en geeft als hij/zij
geen medeschenker wordt wel toestemming voor deze schenking. Als de partner
medeschenker is vindt er geen uitkering meer plaats bij overlijden van de langstlevende van
ons beiden voor de vervaldatum.
Handtekening

Handtekening partner

Dit formulier moet u persoonlijk ondertekenen bij een notaris, die alsdan uw
handtekening(en) zal dienen te legaliseren. Dit mag bij bovengenoemde notaris, maar
ook bij een notaris uit uw eigen woonplaats. Deze laatste kan daar kosten voor in
rekening brengen.
*doorhalen wat voor u niet van toepassing is

