Volmacht voor schenking
De schenking gaat in nadat de notariële akte bij de notaris is gepasseerd. Mijn schenking wordt gedaan aan Stichting Partnership Foundation
gevestigd in Driebergen. Mijn schenking is bestemd voor de Partnership Foundation. Indien ik vóór de vervaldatum overlijd of de Partnership
Foundation wordt ontbonden, vindt er geen verdere uitkering plaats, ook niet naar tijdsgelang. Ik verklaar hierbij last en volmacht te geven om
de akte van schenking te tekenen en al datgene te doen wat ter zake voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken, aan een der medewerkers
van Notariskantoor Van der Veer te Veenendaal.
Ja, ik ga over tot schenking bij notariële akte. Ik verklaar dat ik een periodieke uitkering schenk groot m ...................... , ........
bedrag in letters .......................................................................................................................per jaar, met ingang van het jaar ....................

Mijn schenking wordt gedaan gedurende

 5 jaar

 10 jaar

			
Mijn gegevens			
achternaam ..............................................

M/V

voornamen (voluit).......................................................................................................

beroep....................................................................

geboorteplaats...........................................

geboortedatum........ - . ...... - ........

adres......................................................................

postcode...................

telefoon privé..........................................................

telefoon werk...............................................................................................................

woonplaats....................................................................

			
(invullen indien van toepassing) 		
 ik ben gehuwd

 ik heb een samenlevingscontract

achternaam partner . .................................

M/V

beroep....................................................................

 ik heb een geregistreerd partnerschap			

voornamen (voluit).......................................................................................................
geboorteplaats...........................................

geboortedatum........ - . ...... - ........

Welke verklaart blijkens medeondertekening en ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgelijk wetboek toestemming te verlenen tot het
hierbij gestelde.
Bij een schenking van m 1000,- per jaar of meer komen de kosten van de akte alsmede eventuele schenkingsrechten niet ten laste van mij,
maar van de Partnership Foundation.
Ik wens te betalen per AUTOMATISCHE INCASSO PER:

 Maand

 kwartaal

 jaar

En machtig de Partnership Foundation hierbij om mijn bijdrage in de door mij aangegeven termijnen van mijn rekening af te schrijven:
Bank-/gironummer …………………………….

Handtekening

datum......... - ......... - . ....................

Handtekening partner

datum......... - ......... - . ....................

VERGEET S.V.P. NIET EEN KOPIE VAN UW EN - INDIEN VAN TOEPASSING UW PARTNERS - GELDIGE PASPOORT OF RIJBEWIJS MEE TE STUREN
Bij een kopie van een modern rijbewijs (formaat bankpas) is een kopie nodig van zowel de voorkant als de achterkant
ONDERNEMEN VOOR STR A ATKINDEREN

