
 
VOLMACHT PERIODIEKE GIFT 
 
Ondergetekende, 
 
Voornamen (voluit) ….. 

Achternaam  ….. 

Adres   …..  

Postcode en plaats ….. 

Telefoonnummer ….. 

E-mail   ….. 

Geboortedatum  ….. 

Geboorteplaats  ….. 

Burgerlijke staat  gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd en geen geregistreerd partner* 
 
verklaart hierbij volmacht te geven aan elk van de medewerkers van het kantoor Schut|van Os Notarissen te 
Amsterdam, Honthorststraat 3, 1071 DC Amsterdam (Postbus 75229, 1070 AE Amsterdam), tel. 020-3057979, 
om ondergetekende te vertegenwoordigen bij de schenking door de ondergetekende van een periodieke uitke-
ring aan Stichting Architectuur Lokaal, waaronder het tekenen van de 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 
Stichting Architectuur Lokaal, van een periodieke uitkering, rechtgevende op jaarlijkse termijnen ten bedrage 
van  
€ ………..…. per jaar,  
 
□  gedurende een periode van 5 jaar, 
□  gedurende een periode van tenminste 5 jaar, en daarna tot schriftelijke wederopzegging, 
 
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. Alle betalingen dienen te geschieden vóór of op de vervaldag, zonder enige korting of compensatie, door 

overmaking naar bankrekening 5510706 ten name van Stichting Architectuur Lokaal, Amsterdam. 
3. De verplichting tot betaling van de jaarlijkse termijnen eindigt zodra de ondergetekende komt te overlij-

den. 
4. Indien de schenker geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt gedurende dit 

tijdvak van vijf jaren, kan hij de uitkering doen beëindigen wat betreft de nog openstaande termijnen. Van 
dit besluit tot beëindiging dient de schenker de begiftigde schriftelijk in kennis te stellen. 

5. In geval van faillissement van de begiftigde of indien de begiftigde de zogenaamde ANBI-status in de zin 
van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 verliest gedurende dit tijdvak van vijf jaren, kan de schen-
ker de uitkering doen beëindigen wat betreft de nog openstaande termijnen. Van dit besluit tot beëindi-
ging dient de schenker de begiftigde, dan wel de curator schriftelijk in kennis te stellen. 

6. De lijfrentetermijnen zijn niet voor inbeslagneming vatbaar. 
7. De aanspraak op een lijfrentetermijn kan niet worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zeker-

heid dienen. 



8. Er wordt wel/ geen* gebruik gemaakt van automatische incasso. (Zo ja, vul dan ook de machtiging onder-
aan deze akte in). 

9. De kosten van deze akte komen voor rekening van Stichting Architectuur Lokaal, wanneer de schenking 
tenminste € 125,00 per jaar bedraagt. 

 
Getekend te  ….. 

Datum   ….. 

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 Burgerlijk Wetboek: 
 
Achternaam echtgeno(o)t(e) / geregistreerde partner ….. 

Voornamen (voluit)  ….. 

Getekend te  …..  

Datum   …..  

Handtekening  ….. 

 
Een kopie van rijbewijs of paspoort van echtgeno(o)te/geregistreerd partner bijvoegen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO 
 
Ik machtig Stichting Architectuur Lokaal om van mijn hieronder genoemde rekening af te schrijven: 
 
□  € ………. in de laatste week van de maand ………. van 2012 tot en met 2016. 
□  € ………. in de laatste week van de maand ………. voor onbepaalde tijd, doch tenminste van 2012 tot  en 
met 2016 en daarna tot schriftelijke wederopzegging.  
 
Naam   ….. 

Adres   …..  

Postcode en plaats ….. 

Telefoonnummer ….. 

E-mail   ….. 

Bankrekening  ….. 

Datum   ….. 

Plaats   …..  

Handtekening  ….. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*  Doorhalen wat niet van toepassing is.   □  Aankruisen wat van toepassing is.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
Verzenden aan: Architectuur Lokaal, Tussen de Bogen 18 1013 JB Amsterdam 


