
Achternaam:

Voornamen (voluit):

Postcode / woonplaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Mijn gegevens:

  M       V

1 Verklaring schenking

Volmacht 
voor een notariële schenking 

Straatnaam / huisnummer:

Ja, ik geef om hersenen en ik wil de Hersenstichting steunen door middel van een notariële schenking. 
Mijn schenking komt ten goede aan het gezond houden van gezonde hersenen, het genezen en behandelen 
van hersenaandoeningen en betere zorg voor hersenpatiënten.

Mijn schenking wordt gedaan aan de Hersenstichting gevestigd in Den Haag, en gaat in nadat de notariële akte bij de notaris is 
gepasseerd. Indien ik voor de vervaldatum overlijd of de Hersenstichting wordt ontbonden, vindt er geen verdere uitkering 
plaats, ook niet naar tijdsgelang. 

Ik verklaar hierbij volmacht te geven aan iedere medewerker van Heemskerk & Feijen notarissen te Den Haag, om voor een 
van de notarissen verbonden aan Heemskerk & Feijen notarissen te Den Haag te verschijnen, deze akte te tekenen en al 
datgene te doen wat terzake voorgeschreven, nuttig of nodig mocht blijken. Bij een schenking van meer dan € 5.000,- per 
jaar komen de kosten van het passeren van de akte voor rekening van de Hersenstichting.

Ik ben gehuwd   heb een geregistreerd partnerschap ben weduwe ben weduwenaar

Achternaam:

Voornamen (voluit):

Geboorteplaats:

Handtekening partner:

Gegevens van mijn partner (indien van toepassing):
Indien gehuwd / geregistreerd partner ook handtekening van de echtgeno(o)te / partner vereist.

  M       V

Geboortedatum:

Datum: Plaats:

Hierbij verklaar ik dat ik een periodieke uitkering schenk van  € per maand         per kwartaal         per jaar   

met ingang van   __/ ____ / _________  (jaar), in plaats van mijn huidige donateursbijdrage.

De duur van mijn schenking is:       5 jaar         10 jaar         onbeperkt         anders, nl _____ jaar (ten minste 5 jaar)

2 Gegevens schenker en partner

Geboorteplaats:

>>

Welke verklaart blijkens medeondertekening en ingevolge artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek toestemming te verlenen tot het hierbij gestelde. 



Hartelijk dank voor uw steun!

3 Betalingswijze

 
Machtiging tot automatische SEPA incasso:

Hierbij machtig ik de Hersenstichting om mijn bijdrage in de hierboven aangegeven termijn van mijn rekening af te schrijven 
gedurende de looptijd van mijn schenking. 

Aan mijn bank geef ik toestemming om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van de genoemde instelling(en). Het incassant-id van de Hersenstichting is NL10 HSN 4115 5766 0000. 

IBAN (rekeningnummer)          

–   Als u het niet eens bent met de afschrijving van de genoemde instelling(en) kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

–  Bij een incasso per maand, per kwartaal of per half jaar verleen ik toestemming om de verstreken betalingstermijnen eenmalig te incasseren
(bedragen worden naar boven afgerond). Donaties vóór het passeren van de akte tellen niet mee voor de schenkingsbijdrage van het eerste jaar.

A.u.b. een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart meesturen van u en eventueel van uw partner.
U kunt het ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
Hersenstichting, Antwoordnummer 860, 2501 WB Den Haag.

      Wil (de termijnen van) de gemelde schenking zelf overmaken op rekeningnummer (IBAN) NL18 INGB 0000 000 860        
       van de Hersenstichting o.v.v. het transactienummer.

Datum: Plaats:
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