Volmacht inzake lijfrenteschenking

ondergetekende de heer/mevrouw 1, achternaam:
(hierna te noemen: schenker), voorna(a)men voluit:
houd(st)er van paspoort/rijbewijs/identiteitskaart nr:2

postcode en woonplaats:
telefoon:
geboortedatum en -plaats:
gehuwd: ja / nee1
zo ja, in gemeenschap van goederen: ja / nee1
naam echtgeno(o)t(e):
houd(st)er van paspoort/rijbewijs/identiteitskaart nr:2
doet hierbij het aanbod om jaarlijks gedurende een periode van 5 / 10 / …. jaar1 (minimaal 53)
een bedrag van € ………………… in termijnen van een maand/kwartaal/jaar1
te schenken aan Stichting Reformatorische Bijbelschool te Zeist.
De schenker machtigt daartoe de medewerkers van notariskantoor Gerrits te Breukelen (hierna te
noemen: gemachtigden) om namens hem/haar1 de lijfrenteschenking te doen aan de voornoemde
begunstigde.
De gemachtigde zal namens de schenker bij de notaris de aktie van lijfrenteschenking ondertekenen,
bij welke notariële akte de schenking door de begunstigde wordt aanvaard. Daarmee is de schenking
een feit. De ingangsdatum van de lijfrenteschenking is de dag van de notariële akte. Vanaf dat moment
kan schenker de giften als lijfrenteschenking voor de belasting aftrekken. De volgende termijnen
vervallen steeds een jaar later. Wanneer de schenker overlijdt gedurende de looptijd van de
lijfrenteschenking vervalt de verplichting tot betalen van volgende termijnen. Indien van toepassing
zal Stichting Reformatorische Bijbelschool aangifte doen van schenkingsrecht voor bovenvermelde
lijfrenteschenking.
ondertekening (schenker) 2

plaats *let op: tekenen bij een plaatselijke notaris!

datum

(echtgeno(ot)t(e) voor toestemming)

1.
2.
3.

Doorhalen wat niet van toepassing is. Zo volledig mogelijk invullen
De ondertekening moet bij een plaatselijke notaris gebeuren, onder overlegging van een geldig paspoort/rijbewijs/identiteitskaart. Deze notaris verklaart
dan op de achterkant van dit formulier dat het de ondergetekende(n) is/zijn die de handtekening(en) heeft/hebben gezet.
Bedoeld zijn 5 risico-/kalenderjaren

Dit formulier opsturen naar:
De Wittenberg
Krakelingweg 10
3707 HV ZEIST
Bewaar zelf een fotokopie

Ondergetekende, mr.:
notaris gevestigd te:
verklaart te hebben gezien voor legalisatie, de handtekening van:
de heer/mevrouw:
zich legitimerende met zijn/haar:
met nummer:
afgegeven te:
op:
heden:

