Schenkingsvolmacht
Tot het doen van een periodieke schenking aan de Stichting Schoolproject Ethiopië (SSE) te De Rijp (NH).
Hiermee draag ik structureel bij aan de verbetering van onderwijs aan de allerarmste kinderen van Ethiopië in de
regio West Wollega.

Mijn gegevens
Achternaam:………………...……………………………………………………….......
Voornamen(voluit):………………………………………………………………….......
Straat: …...…………………..............................
Huisnummer: ...............................
Postcode:....................................................... Woonplaats: ..............................................
Telefoon privé: .............................................Telefoon werk: ...........................................
E-mail: ................................................................................................................................
Geboortedatum:........................................... Geboorteplaats: .........................................
Gegevens van mijn partner
Indien u gehuwd bent of geregistreerd als partner in de zin van de Wet op het geregistreerd partnerschap, s.v.p. ook
diens gegevens invullen (genoemde persoon geeft toestemming als bedoeld in artikel 88 boek1 van het burgerlijk
wetboek):

Achternaam: .......................................................................................................................
Geboortedatum: ........................................ Geboorteplaats: ...........................................
Voornamen (voluit): ...........................................................................................................
Let op: uw partner dient ook een handtekening hieronder te plaatsen!

Volmacht
Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij toestemming aan één van de medewerkers van Notariskantoor Terheijden,
gevestigd te Terheijden, Raadhuisstraat 2, 4844 AC Terheijden, (tel. 076-5931235) om hem/haar te
vertegenwoordigen bij het passeren van een akte waarbij zal worden geconstateerd dat hij/zij zich verbindt tot een
periodieke schenking als bedoeld in artikel 6.34 van de Wet op de inkomstenbelasting tweeduizend één, aan SSE met
een bedrag van

O € 1.000,- O € 500,- O € 200,- O anders, namelijk € ..............................per jaar
voluit: ...................................................................................................................................euro
Bij een schenking van € 200,- per jaar (16,67 per maand) of meer neemt SSE de notariskosten voor haar rekening.

Mijn schenking heeft een looptijd van
O 10 jaar. O 5 jaar. O anders ( minimaal 5 jaar): ................ jaar. O onbepaalde tijd
(minimaal 5 jaar)
Ingaande in het jaar: ..........................
Ondertekening
Datum: _____-_____-________
.....................................................................................................................................................................................................................
(Handtekening schenker)
(Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner indien van toepassing)

Automatische Machtiging
Ik machtig hierbij SSE om mijn periodieke schenking in termijnen
O per maand O per kwartaal O per half jaar O per jaar ( in december afgeschreven)
O tot wederopzegging O gedurende de looptijd van mijn akte
af te schrijven van rekeningnummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
U wordt verzocht deze volmacht, tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van diegene(n) wiens
handtekening op deze volmacht staat te zenden aan de penningmeester van SSE t.a.v.
Mw. M.A.C. Vredevoort-van Straaten, Kerkstraat 7 1483 BM De Rijp.
Graag ook uw telefoonnummer op deze kopie vermelden ter verificatie door de notaris.
Nadat de schenkingsakte gereed is, ontvangt u een afschrift van de akte.

