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VOLMACHT VOOR EEN SCHENKING 
 

 

Notariskantoor Ellens & Lentze 

Parkstraat 93 

2514 JH  ’s-Gravenhage 

tel: 070-3644830 

fax: 070-3644833 

 / JB 

Ik verklaar hierbij dat ik een periodieke uitkering (lijfrente) wens te schenken ten 

bedrage van €…………………………………………………………................... 

(doorhalen wat niet van toepassing is) per jaar/per drie kalendermaanden/per maand 

gedurende…………………..jaar (ten minste 5 jaar), met ingang van de eerste dag van 

de kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarin de akte van schenking wordt 

getekend. 

 

Mijn schenking wordt gedaan aan de te @, kantoorhoudende @:  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

De schenking geschiedt onder voorwaarde, dat de uitkeringen voor mij aftrekbaar zijn 

van mijn inkomen ter berekening van de inkomstenbelasting. 

De lijfrente zal niet vatbaar zijn voor afkoop en vervreemding. 

De lijfrente zal niet vatbaar zijn als voorwerp van zekerheid. 

Bij mijn overlijden zal verrekening naar tijdsgelang plaatsvinden van reeds betaalde 

termijnen voorzover betrekking hebbende ten tijde van mijn overlijden nog niet 

verstreken periode. 

De rechten en kosten op deze schenking vallende zijn voor rekening van voormelde 

stichting. 

 

Ik verklaar hierbij volmacht te geven aan ieder van de medewerkers ten kantore van  

Mr Michaël John José Reinier Lentze, notaris gevestigd te 's-Gravenhage, dan wel 

diens plaatsvervanger of rechtsopvolger,  2514 JH 's-Gravenhage, Parkstraat 93, om 

voor en namens mij bij genoemde notaris de akte van schenking te laten opmaken en te 

tekenen en al datgene te doen wat terzake nodig of nuttig mocht blijken. 

 

 

Voorna(a)m(en):…………………………………………………………….………. 

Naam:………………………………………………………………………….…….. 

Geboortedatum……………………………….te……………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………… 

Postcode………………………………………woonplaats……………….………… 

 

 

(Z.O.Z) 
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Ik ben gehuwd of heb een geregistreerd partnerschap met 

(Invullen indien van toepassing) 

Voorna(a)m(en):…………………………………………………………….………. 

Naam:………………………………………………………………………….…….. 

Geboortedatum……………………………….te……………………………………. 

Adres………………………………………………………………………………… 

Postcode………………………………………woonplaats……………………….… 

 

De echtgenoot/geregistreerde partner geeft door mede-ondertekening bij deze voor 

genoemde schenking van de periodieke uitkering (lijfrente) toestemming als bedoeld in 

artikel 88 lid 1 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 

 

 

 

 

 

 

Getekend (1)…………………………………………….de dato……………………… 

 

 

 

 

Getekend (2)…………………………………………….de dato……………………… 

 

 

 

Een kopie van mijn geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) 

van ondergetekende (1) en (2) zend ik hierbij mee. 

 

 

 


