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Hartelijk dank voor uw steun. Stuur dit ingevulde formulier + een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs van u en van uw partner (ook al is de akte niet op beider naam) naar: 

 

Stichting Steunfonds Kyoga 

Bergweg 5 

3941 RA Doorn  

 

 

 

Volmacht voor een notariële schenkingsakte 

 

Hiermee verklaar ik aan de Stichting Steunfonds Kyoga een jaarlijkse schenking te 

doen van: € |__|__|__|__|__|__|  (minimaal € 125)  voor een periode van | __ | jaar 

(minimaal 5) in de vorm van een lijfrente volgens artikel 6.38  van de Wet op de 

Inkomstenbelasting 2001. 

 

De ingangsdatum van de schenking is: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| te betalen voor 31 

december van betreffend jaar. 
 
Mijn gegevens: 
 
Achternaam : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Voornamen : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Geboortedatum  : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Geboorteplaats   : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adres  : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Postcode  : |__|__|__|__| |__|__| Plaats:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Gehuwd met/geregistreerd partner* van (indien van toepassing): 
 
Achternaam : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Voornamen : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Geboortedatum  : |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Geboorteplaats   : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NB: Het is mogelijk de akte op beider naam op te laten maken. In dit geval geldt de akte voor de 

langstlevende. 

 

� Ja, mijn partner en ik willen de akte op beider naam op laten maken. 
 

Ik machtig de medewerkerkers van notaris Mr. E.E. van Eyk  van notariskantoor  

H. de Cock & E. E. van Eyk te Doorn, om voor en namens mij al het nodige te verrichten inzake deze 

akte van schenking. Aan het vastleggen van de schenking bij notariële akte door Mr E. E. van Eyk zijn 

voor mij geen kosten verbonden. 

 

* doorstrepen wat niet van toepassing is 
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Wij attenderen u op het volgende: 
Aftrek van de jaarlijkse schenkingen wordt door de fiscus geaccepteerd voor gelijke bedragen 

gedurende de hele looptijd van de akte. Het in het eerste kalenderjaar overgemaakte bedrag is 

voor de fiscus maatgevend voor het bedrag van de jaarlijks fiscaal aftrekbare schenking. 

Indien U in het eerste jaar slechts een gedeelte van het voorgenomen bedrag overmaakt, dan 

is gedurende de gehele looptijd van de akte niet meer dan dat bedrag fiscaal aftrekbaar. Het 

toe gezegde jaarlijkse bedrag (ongeacht de datum waarop de akte is gepasseerd) zal dus voor 

31 december van het betrokken jaar in zijn geheel overgemaakt moeten zijn, wil men in 

aanmerking komen voor de volledige aftrek. 

 

 

Wijze van betaling 
 

Aankruisen wat van toepassing is: 

 

�  Ik machtig de Stichting Steunfonds Kyoga om per automatische incasso mijn 

jaarlijkse bijdrage in één keer af te schrijven van mijn rekeningnummer: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  Ik machtig de Stichting Steunfonds Kyoga om mijn bijdrage naar rato per 

automatische incasso af te schrijven per maand / kwartaal / half jaar.* 

 van mijn rekeningnummer : |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

�  Ik maak de bedragen over naar rekening 97.76.63.205 ten name van Stichting 

Steunfonds Kyoga te Zuidwolde, onder vermelding van ‘schenkingsakte’. 

 

Handtekening: 

 

 

_________________________ 

 
Mijn echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner* geeft de vereiste toestemming ingevolge artikel 88 boek 1 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Handtekening echtgeno(o)t(e)/partner: 

 

 

_________________________ 

 
* doorstrepen  wat niet van toepassing is 

 
 

Dit ingevulde formulier + een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en van uw partner (ook 

al is de akte niet op beider naam) verzoeken wij u te versturen naar: 

 

Stichting Steunfonds Kyoga 

Bergweg 5 

3941 RA Doorn 
 

Als u hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via e-mail: secretariaat@kyoga.nl 


