Volmacht
Ja, ik ga over tot schenking bij notariële akte. Zo steun ik NiZA’s werk voor een rechtvaardige

verdeling van welvaart in Afrika.
Ik verklaar dat ik een periodieke uitkering schenk van:
€ ______ (bedrag in letters*) ___________________________ per jaar,
met ingang van __________ (maand invullen) 2008. Mijn schenking geldt voor vijf jaar.
*het minimale bedrag is €200 per jaar.
Mijn schenking wordt gedaan aan stichting Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA), gevestigd
te Amsterdam, en gaat in nadat de notariële akte bij de notaris is gepasseerd. Indien ik voor de
vervaldatum overlijd of NiZA wordt ontbonden, vindt er geen verdere uitkering plaats, ook niet naar
tijdsgelang.
Ik verklaar hierbij last en volmacht te geven om voor en namens mij bij een akte van schenking voor
notaris Mr. Michael Deubel, van notarismaatschap Batenburg te Beverwijk, te verschijnen, deze akte te
tekenen en al datgene te doen wat terzake
voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken, aan:
In te vullen door notariskantoor:

Mijn gegevens:
O De heer O Mevrouw
Achternaam
..................................................................................................
Voornamen (voluit)
..................................................................................................
Geboorteplaats en datum ..................................................................................................
Adres
..................................................................................................
Postcode / Woonplaats ..................................................................................................
Telefoon
..................................................................................................
Legitimatiebewijsnr.
...................................................................................................
Ik ben gehuwd/woon als geregistreerd partner samen met (invullen indien van toepassing):
Achternaam
..................................................................................................
Voornamen (voluit)
..................................................................................................
Geboorteplaats en datum .................................................................................................
Handtekening van uw partner .........................................................................................
Datum
..................................................................................................
welke verklaart blijkens medeondertekening en ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde.
De kosten van de akte alsmede eventuele schenkingsrechten komen niet ten laste van mij maar van NiZA
N.B. Vul ook de volgende bladzijde in

Machtiging tot automatische incasso
Hierbij machtig ik NiZA (Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika) om mijn bijdrage in de hieronder
aangegeven termijn van mijn rekening af te schrijven gedurende de looptijd van mijn schenking.
Handtekening schenker ....................................................................
Datum
....................................................................
Bank/gironummer
....................................................................
Ik betaal per automatische incasso per*: O maand O kwartaal O half jaar O jaar
* s.v.p. aankruisen wat van toepassing is
Het minimale bedrag is € 200,- per jaar, NiZA neemt de notariskosten voor haar rekening.
U kunt deze door u en (eventueel) uw partner ondertekende volmacht, met de kopie van uw geldig
paspoort of rijbewijs (vergeet deze niet mee te sturen!), zenden naar:
NiZA
T.a.v. Afdeling Fondsenwerving
Antwoordnummer 11800
1000 RA Amsterdam
(postzegel hoeft niet, mag wel)
De notaris zal van uw schenking een notariële akte opmaken, waarvan u en NiZA een afschrift zullen
ontvangen.

