VAN DER LINDEN
bewindvoeringen

ONDERHANDSE AKTE TOT VOLMACHT
De ondergetekende (n)
Naam: ……………………………………….………………., geboren op …………………………………..
te ……………………………. en
Naam: ……………………………………………………… , geboren op…….………………….…………
.te ……………………………………………………………… .wonende
……………………………………………………………………………………………………………………..
te ………………………………………………,
hierna te noemen volmachtgever, verklaart bij deze volmacht te geven aan:
Van der Linden Bewindvoeringen
Postbus 112
2800 AC Gouda
In de persoon van: J.C. van der Linden
Hierna te noemen de gevolmachtigde,
Artikel 1. Aard van de overeenkomst
Gevolmachtigde krijgt van de volmachtgever de volmacht om hem in alle opzichten, te
vertegenwoordigen en zijn rechten en belangen, zonder uitzondering, ter zake van te behartigen,
en ook om de noodzakelijke of wenselijke (rechts-) handelingen namens hem te verrichten en
in het algemeen al datgene te verrichten, wat de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou
mogen, moeten of kunnen doen. Een en ander onder voorwaarde dat er regelmatig overleg met de
volmachtgever zal plaatsvinden over de te nemen stappen. De gevolmachtigde is bevoegd om alle
(rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn.
Alle verschuldigde gelden die de volmachtgever periodiek uit een arbeidsovereenkomst,
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een overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, een aanneming van werk dan wel
krachtens een uitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving of pensioen te vorderen
heeft of zal verkrijgen, zijn te innen door gevolmachtigde. Om van de door ondergetekende te
ontvangen salaris of uitkering, belastingteruggaaf maandelijks volledig over te maken op de
beheerrekening….………………………………………………..ten name van ondergetekende(n).
Internetspaarrekening …………………………………..………..zal worden aangekoppeld aan deze
bovenstaande rekening om vakantiegeld rechtens de ReCoFA-methode te reserveren. Zelf zal
volmachtgever gebruik maken van een leefgeldrekening………………………………………..ten name van
zichzelf.
De door volmachtgever eerder afgegeven machtigingen worden hierbij ingetrokken. Van der
Linden Bewindvoeringen verzoekt dringend bij toekomstige wijzigingen of intrekkingen van deze
machtiging vooraf contact.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst
Deze volmacht geldt voor de duur van 48 maanden. De volmacht kan (tussentijds), zonder opgaaf
van redenen, worden herroepen. Maar ook na deze periode verlengt.
Artikel 3. Geschillen
Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement van gevolmachtigde.
Artikel 4. Ongeldig, nietig of onuitvoerbaar
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze
overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat
artikel of deze artikelen worden geacht niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig
blijven.
		
Artikel 5. Nederlands Recht
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
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Aldus opgemaakt en getekend, te …………………………………….. op…………………………………..

Naam volmachtgever

Handtekening volmachtgever.

……………………………………………………..		

…………………………………………………….

Zijn (eventuele) partner				

……………………………………………………..		

Handtekening partner.

…………………………………………………….

Naam gevolmachtigde
J.C. van der Linden

Handtekening gevolmachtigde

…………………………………………………………….
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