
Stichting Sicirec Foundation  wanneer het om natuur en mens gaat  
 
 
Volmacht schenking periodieke uitkering 
 
 
Ondergetekende: 
 
Voornamen (voluit):  
 
Achternaam:   
 
Straat:    
 
Postcode en plaats:  
 
Geboortedatum:  
 
Geboorteplaats:   
 
Burgelijke staat: gehuwd/ geregistreerd partner/ ongehuwd en geen geregistreerd partner 
 
 
Verklaart hierbij volmacht te geven aan de bestuursleden van de Stichting Sicirec Foundation te Eelde 
en aan ieder van de kandidaat-notarissen en/of paralegals werkzaam bij Forum Notarissen te 
Paterswolde, om ondergetekende te vertegenwoordigen bij de schenking door ondergetekende van 
een periodieke uitkering aan de Stichting Sicirec Foundation, waaronder het tekenen van een akte van 
schenking en voorts al datgene te doen wat terzake nuttig of nodig mocht blijken bij de vastlegging 
van de schenking door ondergetekende aan de Stichting Sicirec Foundation, van een periodieke 
uitkering, rechtgevende op jaarlijkse termijnen van 
 
€ ……………………….. (………………………………………………………………..euro) per jaar, 
 
gedurende een periode van 5 jaar, 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) 

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

3. Betaling van een reeds vervallen doch nog niet betaalde termijn kan onverkort worden 
gevorderd, terwijl reeds betaalde termijnen niet behoeven te worden terugbetaald. 

4. Alle betalingen dienen te geschiedem vóór of op de vervaldag, zonder enige korting of 
compensatie, door overmaking op bankrekening 33.33.33.976 t.n.v. Stichting Sicirec 
Foundation, Eelde. 

5. De lijfrentetermijnen zijn niet voor inbeslagneming vatbaar. 
6. De aanspraak op een lijfrentermijn kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van 

zekerheid dienen. 
7. Er wordt wel/ geen* gebruik gemaakt van automatische incasso. 
8. De kosten van deze akte komen voor rekening van de Stichting Sicirec Foundation, 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 Burgelijk Wetboek: 
 
Achternaam echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner: 
 
Voornamen (voluit): 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
Een kopie van rijbewijs of paspoort van echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner bijvoegen. 
 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 


