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VOLMACHT VOOR LIJFRENTESCHENKING
Ondergetekende:
Naam:
Voornamen (volledig):
geboorteplaats en –datum:
adres:
postcode en woonplaats:
telefoonnummer: huis / werk
burgerlijke staat:
*ongehuwd / gehuwd
naam echtgeno(o)t(e):
volledige voornamen echtgeno(o)t(e)
geboorteplaats en –datum (echtgen.)
legitimatiebewijs:
paspoort / rijbewijs / identiteitskaart, nr.:
verklaart te schenken ten behoeve van de nieuwbouw aan het kerkgenootschap: Nederlands
Gereformeerde Kerk, gevestigd te Deventer, een jaarlijkse uitkering gedurende een periode van
*5
*10
…… jaar groot: €. …………………………………………….
in letters: ……………………………………………………………………………………euro
deze schenking dient voor het eerst plaats te vinden in het jaar *2008 / 2009
De betaling zal plaatsvinden:
*via automatische incasso
rekeningnummer: ………………………………………
*in 12 maandelijkse termijnen
*in één termijn
Ondergetekende geeft volmacht en opdracht aan alle medewerk(st)ers van de op het kantoor van Kleefsman &
Roekevis Netwerk Notarissen te Deventer fungerende notaris, zijn waarnemer of opvolger, zowel aan hen samen
als aan ieder van hen afzonderlijk,
. om voor en namens ondergetekende de periodieke schenking te doen aan genoemd kerkgenootschap;
. om daarvoor namens ondergetekende de akte van schenking te ondertekenen onder de gebruikelijke
voorwaarden, te weten:
- De betaling van de termijnen dient plaats te vinden voor het verstrijken van de betreffende periode.
- De termijnen zijn verschuldigd onder de opschortende voorwaarde, dat ondergetekende in leven is bij het
einde van de betreffende periode ofwel op het moment van de betaling. Als ondergetekende overlijdt vervalt
dus de verplichting tot betaling van de resterende, nog niet vervallen en niet betaalde termijnen.
- Deze schenking vindt plaats onder de voorwaarde, dat de aanspraak niet kan worden afgekocht, vervreemd
of tot voorwerp van zekerheid kan dienen.
TOESTEMMING
De mede-ondergetekende:
, voornoemd,
echtgeno(o)t(e) van ondergetekende, verklaart toestemming te geven als bedoeld in artikel 1:88 BW tot
bovenbedoelde schenking
Getekend in de woonplaats van ondergetekende op
handtekening ondergetekende:

handtekening mede-ondergetekende:

* doorhalen wat niet van toepassing is
deze volmacht opsturen naar NGK-Deventer, Romeyn de Hooghestraat 65, 7425 PT Deventer
Bewaar zelf een kopie voor uw eigen administratie.

