
 

 

VOLMACHT PERIODIEKE SCHENKING 
 
 

Mijn gegevens 

Ondergetekende  

☐    De heer       ☐    Mevrouw  

Achternaam:   

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

Email:  

Legitimatie    
☐     paspoort    ☐     identiteitskaart   ☐     rijbewijs               
Nummer:  

 
Gehuwd met/geregistreerd partner van (indien van toepassing)  

☐    De heer       ☐    Mevrouw  

Achternaam:   

Voornamen (voluit):  

Geboortedatum:   

Geboorteplaats:  

Legitimatie    
☐     paspoort    ☐     identiteitskaart   ☐     rijbewijs              Nummer:  

 
Laatstgenoemde verklaart door medeondertekening de in artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde toestemming te verlenen tot deze schenking.  

 
De volmacht  

Verklaart hierbij volmacht te geven aan iedere (kandidaat-)notaris en notarieel (juridisch) 
medewerker, werkzaam ten kantore van een van de notarissen van Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn N.V. te 's-Gravenhage, om voor en namens ondergetekende te schenken 
aan de te  ’s-Gravenhage gevestigde Stichting Nederlands Dans Theater en al datgene te 
doen wat ter zake voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken.  

 
 
 



 

 

 
De schenking 

Bedrag per jaar*    €  

Bedrag in letters    zegge   
 
*Bij € 250,00 of meer per jaar betaalt Nederlands Dans Theater de notariskosten.  

 
Looptijd schenking 
….  jaar (minimaal 5 jaar)         ☐    5 jaar           ☐    onbepaalde tijd 
 
Ingangsjaar: 20……. 
 
en eindigende bij eerder overlijden overeenkomstig de in de bijlage bij deze volmacht 
vermelde concepttekst van de akte van schenking met toelichting, waarvan ondergetekende 
verklaart kennis te hebben genomen. 

 
Betaalwijze  

Ik machtig Stichting Nederlands Dans Theater mijn periodieke schenking   
  
☐     Per maand  
☐     Per kwartaal  
☐     Per half jaar  
☐     Per jaar in de maand:   
  
Af te schrijven van IBAN nummer:                                                            
T.n.v.  
  
☐     Ik maak het bedrag in één keer over naar IBAN NL06 ABNA 0417 6687 75   
         t.n.v. Stichting Nederlands Dans Theater onder vermelding van de naam van de    
         schenker en het jaar waarin de schenking wordt overgemaakt.  
  
In december van het eerste jaar van deze schenking wordt het eventueel ontbrekende bedrag voor dat jaar 
eenmalig afgeschreven van uw opgegeven bankrekening. Na het beëindigen van de akte wordt de machti ging 
automatisch stopgezet.  

 

Handtekening schenker 
 
 
 

Handtekening echtgeno(o)t(e)/geregistreerd 
partner 

Plaats: Datum: 
 
 
  



 

 

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend, met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (indien 
van toepassing ook dat van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner) naar:  
 
Nederlands Dans Theater  
T.a.v. de Vriendencoördinator  
Antwoordnummer 3095  
2501 WB Den Haag  
 
Belangrijk:  

• Legitimatiebewijzen moeten ten minste geldig zijn tot 1 maand na het insturen van de 
volmacht.  

• Van uw ID-kaart of rijbewijs dient u ook een kopie van de achterzijde mee te sturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


