
 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS SCHENKER 

Achternaam                                                                       ☐  man    ☐  vrouw 

Indien gehuwd meisjesnaam ______________________________________________________  

Volledige voornamen ______________________________________________________  

Adres ______________________________________________________  

Postcode en woonplaats ______________________________________________________  

Geboortedatum en –plaats ______________________________________________________  

Beroep ______________________________________________________  

Telefoonnummer (overdag) ______________________________________________________  

E-mail adres ______________________________________________________  

 

 

BURGERLIJKE STAAT      ☐  Gehuwd      ☐  Ongehuwd      ☐  Gescheiden      ☐  Weduwe/weduwnaar 

(indien gehuwd svp ook de tweede pagina van dit formulier invullen) 

 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE SCHENKING 

Bestemming van de schenking en totaalbedrag op jaarbasis. 

 

PCI Titus Brandsma € __________________________  

 

Looptijd: tenminste 5 jaren) ___________________________  

 

Betalingstermijn: ☐  per maand 

 ☐  per kwartaal 

 ☐  per half jaar 

 ☐  per jaar 

 

Ingangsdatum betaling ___________________________  

 

Bank-/gironummer ___________________________  

 

Betaalwijze ☐  automatische incasso 

 ☐  per acceptgiro (alleen mogelijk bij jaarbetalingen) 

 

Dit formulier voorzien van een kopie van het paspoort of rijbewijs van de schenker(s) opsturen aan: 

Smit & Moormann Notarissen, Generaal Foulkesweg 11, 7603BH  Wageningen.  

 

 

 



GEGEVENS EVENTUELE PARTNER 

Achternaam                                                                        ☐  man    ☐  vrouw 

Indien gehuwd meisjesnaam ______________________________________________________  

Volledige voornamen ______________________________________________________  

Geboortedatum en –plaats ______________________________________________________  

Beroep ______________________________________________________  

Telefoonnummer (overdag) ______________________________________________________  

 
Door medeondertekening verklaart voornoemde echtgeno(o)t(e) voorzover noodzakelijk toestemming te verlenen 

zoals bedoeld in artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

AKTE OP NAAM BEIDE PARTNERS 

☐  ja (verplichting vervalt bij overlijden schenker) 

 

BURGERLIJKE STAAT 

☐  Gehuwd ☐  in gemeenschap van goederen 

 ☐  op huwelijkse voorwaarden 

☐  Ongehuwd 

 

Indien de ondergetekende(n) met elkaar zijn gehuwd verklaren zij elkaar zonodig toestemming 

conform artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek te verlenen tot het doen van vorenstaande schenking 

 
TENAAMSTELLING 

PCI Zalige Titus Brandsma te Wageningen wordt in de akte als begunstigde vermeld. 

 

ONDERTEKENING 
De ondertekenaar(s) verleent/verlenen hierbij volmacht aan Smit & Moormann te Wageningen om namens de 
ondertekenaar(s) vorenstaande vast te laten leggen in een notariële akte van schenking en voorts alle 
(rechts)handelingen te verrichten die naar het oordeel van de gevolmachtigde noodzakelijk of gewenst zijn in 
verband met de hiervoor genoemde rechtshandeling(en).  

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Deze volmacht kan alleen schriftelijk worden herroepen. 

 

Getekend te ___________________________  Datum ___________________  

 

 

Handtekening(en) schenker(s) ____________________                ________________________ 

 

Dit formulier voorzien van een kopie van het paspoort of rijbewijs van de schenker(s) opsturen aan: 

Smit & Moormann Notarissen, Generaal Foulkesweg 11, 7603BH  Wageningen  
 
U hoeft dit formulier alleen maar op te sturen aan Smit & Moormann Notarissen te Wageningen met 
een kopie van paspoort of rijbewijs. Wij laten volgens uw wensen de akte opstellen door mr. H.N.G. 
Moormann (Notaris). U krijgt daarna een exemplaar thuisgestuurd.  


