
Stichting Milijuli 
  Corr. Adres: 
  Joep Nicolaesstraat 1 
  6367 SV Voerendaal 
Volmacht voor een akte van een schenking met lijfrente E-mail: 
  info@stichtingmilijuli.org 
  KvK-inschrijving: 
  14094379 
  Bank: 
  Postbank nr.: 3269253 
Ondergetekende, 
naam dhr/mevrouw: ………………………………………………………………………………………………… 

voornamen (volledig): ………………………………………………………………………………………………… 

adres: ………………………………………………………………………………………………… 

postcode: …………………… woonplaats: …………………………………………………………… 

geboorteplaats: …………………………………………………………… geboortedatum:. ..……………… 

telefoon: (privé) ...…………………   (werk) ....…………...………   (mobiel)  .……………………… 

e-mail: …………………………………… 

gehuwd met / geregistreerd partner van: 
naam: ………………………………………………………………………………………………… 

voornamen (volledig): ………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats: …………………………………………………………… geboortedatum:  ..……………… 

geeft hierbij volmacht aan ieder van de medewerkers van Bemelmans & Gielens, notarissen te Sittard-Geleen, 
zowel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, voor het ondertekenen van een akte van schenking 
van een periodieke uitkering aan Stichting Milijuli te Voerendaal van: 
 
een jaarlijks bedrag van € ……………, zegge   …………………………………………………………………… 

gedurende ……………… jaar (minimaal 5 jaar) 

en terzake van voormelde rechtshandeling al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nodig, nuttig en 
gewenst mocht achten, alles met de macht van substitutie. 
Bij overlijden van de schenker vervalt de verplichting tot betaling. Ze gaat dus niet over op de erfgenamen. 
 
Door de ondertekening van de onderhavige volmacht verklaart de volmachtgever voorts: 

- een concept van de akte waarop deze volmacht betrekking heeft te hebben ontvangen; 
- met de inhoud van dat concept bekend te zijn; 
- met de inhoud van dat concept in te stemmen;  
- geen prijs te stellen op een nadere toelichting van de inhoud van de akte door de notaris. 

 
Een kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs) van de ondertekenaar(s) gaat hierbij. 
 
Getekend te  ……………………………………………………  op ………………………… (datum)  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Handtekening schenker Voor akkoord 
 (handtekening echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner) 

mailto:info@stichtingmilijuli.org


 
 
Let op: 
De handtekening van de schenker dient te worden gelegaliseerd bij een notaris, dwz. de 
handtekening moet worden gezet in aanwezigheid van de notaris. 
 
Na legalisatie kunt U deze volmacht,  samen met de kopie legitimatiebewijs van de 
ondertekenaar(s) sturen naar: 
 
Bemelmans & Gielens, Notarissen   
         Walramstraat 24  
         6131 BM Sittard  
(indien U de kosten van de akte zelf betaalt) 
 
of naar: 
 
Stichting Milijuli 
Joep Nicolaesstraat 1 
6367 SV Voerendaal 
(indien U gebruik wil maken van de regeling, waarbij Stichting Milijuli de kosten van de akte betaalt) 
 
De notaris zal U een conceptakte toesturen, welke U kunt tekenen en terugsturen. 
Na betaling zal de akte dan worden gepasseerd. 
 
 
Hartelijk dank voor Uw steun. 
 


