
Volmachtverlening zorg en/of financiën  

Hierbij verleen ik,   …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam),  

geboren op     …………………………………………………………………. (datum),   

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (woonplaats) 

  

voor onbepaalde tijd volmacht aan …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam),  

geboren op    …………………………………………………………………. (datum), 

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (postcode & woonplaats),  

bereikbaar op    …………………………………………………………………. (telefoonnummer(s)), 

en op     …………………………………………………………………. (e-mailadres) 

hierna te noemen gevolmachtigde zorg om mij te vertegenwoordigen als het gaat om rechtshandelingen met 

betrekking tot de aan mij te verlenen zorg, 

 

en/of 

 

voor onbepaalde tijd volmacht aan …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam), 

geboren op    …………………………………………………………………. (datum), 

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (postcode & woonplaats),  

bereikbaar op    …………………………………………………………………. (telefoonnummer(s)), 

en op     …………………………………………………………………. (e-mailadres) 

hierna te noemen gevolmachtigde financieel, om mij te vertegenwoordigen als het gaat om de 

rechtshandelingen met betrekking tot mijn financiële zaken.  

 

Als volmachtgever blijf ik bevoegd om zelf beslissingen te nemen zolang ik dit kan of wil. 

 

Deze volmacht gaat in op de datum van ondertekening van deze volmacht. 

 

Datum : ……………………………….      Plaats : ………………………………. 

Handtekening volmachtgever   

 Voor akkoord: 

 

 

………………………………………… 

 

Handtekening gevolmachtigde zorg   Handtekening gevolmachtigde financieel                                                   

        

       

………………………………....………    …………………………………………………………………  

 

Dit formulier graag in tweevoud invullen en ondertekenen. Eén exemplaar is voor uw eigen administratie. Het andere 

exemplaar is voor onze administratie.   



  



Volmachtverlening zorg en/of financiën  

Hierbij verleen ik,   …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam),  

geboren op     …………………………………………………………………. (datum),   

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (woonplaats) 

  

voor onbepaalde tijd volmacht aan …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam),  

geboren op    …………………………………………………………………. (datum), 

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (postcode & woonplaats),  

bereikbaar op    …………………………………………………………………. (telefoonnummer(s)), 

en op     …………………………………………………………………. (e-mailadres) 

hierna te noemen gevolmachtigde zorg om mij te vertegenwoordigen als het gaat om rechtshandelingen met 

betrekking tot de aan mij te verlenen zorg, 

 

en/of 

 

voor onbepaalde tijd volmacht aan …………………………………………………………………. (voornamen en achternaam), 

geboren op    …………………………………………………………………. (datum), 

wonende aan    …………………………………………………………………. (straat en huisnummer), 

te     …………………………………………………………………. (postcode & woonplaats),  

bereikbaar op    …………………………………………………………………. (telefoonnummer(s)), 

en op     …………………………………………………………………. (e-mailadres) 

hierna te noemen gevolmachtigde financieel, om mij te vertegenwoordigen als het gaat om de 

rechtshandelingen met betrekking tot mijn financiële zaken.  

 

Als volmachtgever blijf ik bevoegd om zelf beslissingen te nemen zolang ik dit kan of wil. 

 

Deze volmacht gaat in op de datum van ondertekening van deze volmacht. 

 

Datum : ……………………………….      Plaats : ………………………………. 

Handtekening volmachtgever  

 Voor akkoord: 

 

 

………………………………………… 

 

Handtekening gevolmachtigde zorg   Handtekening gevolmachtigde financieel                                                   

        

       

………………………………....………    …………………………………………………………………  

 

Dit formulier graag in tweevoud invullen en ondertekenen. Eén exemplaar is voor uw eigen administratie. Het andere 

exemplaar is voor onze administratie. 



 


