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Volmacht schenking periodieke uitkering 

 
Ondergetekende 
Voornamen voluit : 
Achternaam  : 
Straat + huisnummer : 
Postcode + plaats : 
Telefoonnummer : 
E-mail   : 
Geboortedatum : 
Geboorteplaats : 
Burgerlijke staat :  gehuwd/ geregistreerd partner/ ongehuwd en geen geregistreerd    
     partner* 
 
verklaart hierbij volmacht te geven aan een ieder van de bestuursleden van Stichting  
DomiesToen te Pieterburen en aan één van de medewerkers van het kantoor  
mr. G.C. Hilgen,  Hilgen Netwerk Notarissen, te Leens, Wierde 7, 9965 TA Leens  
(telefoon 0595-572205) om ondergetekende te vertegenwoordigen bij de schenking door 
de ondergetekende van een periodieke uitkering aan Stichting Domies Toen, waaronder 
het tekenen van de akte van schenking en voorts al datgene te doen wat terzake nuttig of 
nodig mocht blijken bij de vastlegging van de schenking door de ondergetekende aan 
Stichting Domies Toen, van een periodieke uitkering, rechtgevende op jaarlijkse termijnen 
ten bedrage van 
 

€ ________________ zegge: ___________________________________________ (euro)  

 
per jaar ten behoeve van het onderhoud en behoud van de tuin 
 
 □  gedurende een periode van 5 jaar 
 □  gedurende een periode van tenminste 5 jaar, en daarna tot schriftelijk wederopzegging 
 
Onder de volgende bepalingen: 
1. De jaarlijkse termijnen vervallen op: 
 
    ___________(dag)________________________(maand) 
 
   (in ieder geval niet eerder dan 1 maand na ondertekening van deze volmacht.) 
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 2. Alle betalingen dienen te geschieden vóór of op de vervaldag, zonder enige korting of 

compensatie, door overmaking naar bankrekening 3160.67.784 ten name van de 
Stichting Domies Toen. 

3. De verplichting tot betaling van de jaarlijkse termijnen eindigt zodra de ondergetekende 
komt te overlijden. 

4.  Indien de schenker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos 
wordt gedurende dit tijdvak van vijf jaren, kan hij/zij de uitkering doen beëindigen wat 
betreft de nog  

      openstaande termijnen. Van dit besluit tot beëindiging dient de schenker de begiftigde 
schriftelijk in kennis te stellen. 

5. In geval van faillissement van de begiftigde of indien de begiftigde de zogenaamde 
ANBI-status in de zin van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting verliest gedurende dit 
tijdvak van vijf jaren, kan de schenker de uitkering doen beëindigen wat betreft de nog 
openstaande termijnen. Van dit besluit tot beëindiging dient de  de schenker de 
begiftigde, dan wel de curator schriftelijk in kennis te stellen. 

6. De lijfrentetermijnen zijn niet voor inbeslagneming vatbaar. 
7. De aanspraak op een lijfrentetermijn kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot 

voorwerp van zekerheid dienen. 
8. Er wordt wel/geen (*) gebruik gemaakt van automatische incasso. 
9. De kosten van deze akte komen voor rekening van de Stichting Domies Toen, wanneer 

de schenking € 125 of meer per jaar bedraagt . 
 
 
 
Getekend te:                                                      op: 
 
 
Handtekening: 
 
 
Een kopie van rijbewijs of paspoort bijvoegen. 
 
Indien de schenker gehuwd of geregistreerd partner is: 
 
Toestemming echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner conform artikel 88 boek 1 
Burgerlijk Wetboek: 
Achternaam echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner : 
Voornamen (voluit)                                                          : 
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Getekend te:                                                      op: 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
Een kopie van rijbewijs of paspoort van echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner bijvoegen. 
 
(*)  Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
□ Aankruisen wat van toepassing is. 


