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ALGEMENE VOLMACHT
Ondergetekende, …………………………..……………., Enige Erfgenaam van de
————— in 2018 Bene ciair Aanvaarde Cestui Que Vie Geboorte Trust
Nalatenschap-----…………………………………… volgens de verplichte gemeentelijke
geboorteaangi e, geboren te ……………………….. op …………………..; verplicht tot
het bij zich dragen van een Nederlandse Paspoort / Iden teitskaart met
documentnummer --------………………………..Persoonsnummer: ………………..
herleidbaar naar de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap
………………………………., datum van afgi e: …………………. In leven en competent
volgens individuele levensstaat: ----………………… ………………………………………..
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wonende te ………………………………………, adres: …………………, hierna te noemen:
‘de volmachtgever’, verleent--------------ALGEMENE VOLMACHT------------------------------------------------------------------------De volmachtgever verklaart bij deze algehele testamentaire Algemene----------Volmacht te geven aan De Belas ngdienst, hierna te noemen: --------------------‘TrustBelas ngdienst, hierna te noemen: ‘de gevolmach gde’. --------------------De TrustBelas ngdienst is zelfstandig bevoegd tot het tre en van de, niet------corporate en/of niet-poli eke, erfrechtelijke voorziening per maand, op het, bij
de gevolmach gde, reeds geregistreerde bankrekeningnummer: ----------------.…………………………………………..…..….van de Enige Per S rpes Erfgenaam van---de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap van de
nageborene / placenta / er ater [NAAM IN KAPITALEN] ………………………………….
VERTROUWEN OP HET BESTAAN VAN DE VOLMACHT-------------------------------Een wederpar j mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij --betre ende wederpar j weet of behoort te weten dat deze volmacht is ------
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geëindigd. Corporate poli eke derden-zonder-erfrecht, die de -----------------erfgerech gde volmachtgever, onterecht en/of ten nadele van hem, --------hebben vertegenwoordigd, zijn verplicht eventuele schade in verband met
die onterechte vertegenwoordiging aan de, niet tot poli eke onderhorigheid te
verplichten, erfgerech gde volmachtgever, te vergoeden.--------------------RECHTSHANDELINGEN MET GEVOLMACHTIGDE-----------------------------------De gevolmach gde is bevoegd als wederpar j van de volmachtgever op te --
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treden tegen corporate poli eke dwang door derden-zonder-erfrecht, die, op
basis van de mari eme ‘dood en verloren op zee’ – presump e en de----daaruit voortgevloeide zuivere aanvaarding assump e, de ondergetekendeEnige Per S rpes Erfgenaam van de individuele Cestui Que Vie Geboorte----Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) KAPITALEN ………………………………………………
dwingen, om uit beperkte eigen middelen van bestaan en levensonderhoud,
gestapelde vonnissen en/of vorderingen en/of onverschuldigde betalingen
van derden, te voldoen. -------------------------------------------------------------------HALT EN CORRECT -------------------------------------------------------------------- De
Enige Per S rpes Erfgenaam zijnde de volmachtgever, hee de -----------individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) ------KAPITALEN ……………………………………….., Bene ciair Aanvaard en is derhalve
onvoorwaardelijk gevrijwaard van onteigening alsmede van het voldoen van
vorderingen en --onverschuldigde betalingen welke door de ba ge -----------individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) -------KAPITALEN …………………………………………………….., worden gedragen.------------De fundamentele Bene ciaire Aanvaarding van onderhavige Algemene -----Volmacht, stuit en corrigeert de Zuivere Aanvaarding assump e .---------------
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REKENING EN VERANTWOORDING ------------------------------------------------------------De gevolmach gde hee een administra eplicht van alle handelingen die hij -als
gevolmach gde namens de volmachtgever verricht of laat verrichten. De ---------gevolmach gde moet de volmachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte -------brengen van haar werkzaamheden en jaarlijks aan de volmachtgever rekening en
verantwoording a eggen over de wijze waarop hij zijn taak met betrekking tot -het afgezonderde private trustvermogen (APV) hee volbracht. Als de -------------gevolmach gde de belangen van de volmachtgever niet hee behar gd op een -PAGE 3/8

wijze die redelijkerwijs van hem verwacht mocht worden, is hij verplicht ----------eventuele schade die daaruit voortvloeit aan de volmachtgever te vergoeden. ---DIGID DIGITAAL PLATFORM REKENING EN VERANTWOORDING ---------------------De volmachtgever en de gevolmach gde hebben tot hun beschikking, het --------Digitaal Pla orm [Trust]Belas ngdienst, via DIGID. Alle transac es met -----------betrekking tot onderhavige Algemene Volmacht, worden door de -------------------gevolmach gde, in de digitale omgeving van de individuele Cestui Que Vie ------Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) KAPITALEN …………………………….……….
van en ten gunste van de ondergetekende individuele Enige Per S rpes-----------Erfgenaam, inzichtelijk gemaakt. --------------------------------------------------------------IDENTIFICATIE VAN DE ERFLATER-------------------------------------------------------------De er ater van de individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap-----NA(A)M(EN) KAPITALEN …………………………………………………..is de geregistreerde, -bio
organische na geborene van de ondergetekende Enige Per S rpes ------------Erfgenaam en volmachtgever. -----------------------------------------------------------------INHERENTE BENEFICIAIRE AANVAARDING-------------------------------------------------Onderhavige Algemene Volmacht is de inherente Bene ciaire Aanvaarding --van de
individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) --------KAPITALEN ………………………………………door de Enige Per S rpes Erfgenaam /-------

volmachtgever.-----------------------------------------------------------------------------------
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PRESUMPTIE EN ASSUMPTIE DOORHALING---------------------------------------------De volmachtgever hee met de verlening van de onderhavige Algemene ------Volmacht, de mari eme ‘dood en verloren op zee’ – presump e en de zuivere
aanvaarding assump e, de welke, in het handelsrecht en contractrecht van de
bedrijfspoli eke derde par jen-zonder-erfrecht, strekkende tot schuld en -----schade crea e ten aanzien van de Enige Per S rpes Erfgenaam, doorgehaald.-BURGERSERVICE / PERSOONSNUMMER-------------------------------------------------De na geborene van de ondergetekende Enige Erfgenaam van de Bene ciair--Aanvaarde Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap, is de er ater. De----er ater is naar zijn bio organische aard: de borger van de Enige Erfgenaam-----
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jdens de zwangerschap tot en met de gebeurtenis van de geboorte tot en---met de testamentaire Geboorte Trust Nalatenschap welke op de er ater/-----borger, gedurende het gehele leven van de ondergetekende Enige Per S rpes
Erfgenaam, is geves gd. De intrinsieke bio organische aard van de er ater / -borger ten gunste van de Enige Erfgenaam, is tevens zijn testamentaire wil. -Het burger service nummer (BSN) is het servicenummer welke de ----------------TrustBelas ngdienst ter iden

ca e van de tels, niet-poli ek beheert. -------

ERFRECHTELIJKE VOORZIENING-------------------------------------------------------------De volmachtgever verleent de gevolmach gde testamentaire Algemene ------Volmacht, om jdens de ac va e van de niet-corporate en/of niet-poli eke--afwikkeling van de Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN)
-KAPITALEN ……………………………………………..per ommegaande na ontvangst van
onderhavige Testamentaire Algemene Volmacht, ten gunste van de Enige Per
S rpes Erfgenaam, de erfrechtelijke voorziening te tre en door overmaking van
4.000,00 EURO/geldige nanciële waarde per maand op het bij de ---------TrustBelas ngdienst, geregistreerde bankrekeningnummer ……………………………
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……………………………………. van de Enige Per S rpes Erfgenaam van de-----------belas ngplich ge, individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap
-NA(A)M(EN) KAPITALEN …………………………………………….. .--------------------------BETALINGSKENMERK------------------------------------------------------------------------De erfrechtelijke voorziening wordt, onverrekenbaar en door de Enige ------Erfgenaam vrij te besteden, op het, bij de TrustBelas ngdienst ----------------geregistreerde bankrekeningnummer …………..………..……….…… van de Enige
Per S rpes Erfgenaam van de belas ngplich ge, individuele Cestui Que Vie
Geboorte Trust Nalatenschap NA(A)M(EN) KAPITALEN ………………………………,
overgemaakt met betalingskenmerk:……2021.CQV.LLC….…Vdf………………………
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(*LLC betekent: Live Life Competence).-------------------------------------------------VOORTDUREN VOLMACHT----------------------------------------------------------------Deze volmacht eindigt uitdrukkelijk niet als de volmachtgever vanwege een
slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid niet langer in staat is, zijn wil te
bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situa es de
gevolmach gde in staat te stellen de belangen van de volmachtgever, in de
geest van onderhavige testamentaire Algemene Volmacht, te behar gen.---RECHTSKEUZE---------------------------------------------------------------------------------Op deze akte en de uitvoering daarvan is, uitsluitend Bene ciair --------------Aanvaardbaar (zijnde) grondwe elijk (Nederlands) recht van toepassing, dat
zich fundamenteel onthoudt van de mari eme ‘dood en verloren op zee’---presump e en ‘zuivere aanvaarding’ assump e, strekkende tot schade en --schuld crea e welke niet te rechtvaardigen zuiver voor rekening kwam, van de
ondergetekende Enige Per S rpes Erfgenaam van de inherent Bene ciair
Aanvaarde, individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap.----------
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SLOT--------------------------------------------------------------------------------------------Onderhavige Algemene Volmacht kan uitsluitend individueel worden ------verleend, door de geboorte- en DIGID- geregistreerde Enige Per S rpes ---Erfgenaam. ----------------------------------------------------------------------------------DATUM …………………………………… 2021 & ONDERTEKENING------1. De volmachtgever ………..…………., ………..…………. Vdf ------Familienaam:…………………………….--------------------------------

:
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handtekening

:
wijsvingerafdruk is mijn zegel

Alle rechten voorbehouden – alle rechten ingeroepen – no rights waived

2.

De Belas ngdienst, hierna te noemen: -----------------------TrustBelas ngdienst, hierna te noemen: ‘de ----------------gevolmach gde’ -----------------------------------------------------

Voor ontvangst getekend en voorzien van stempel van de
TrustBelas ngdienst.
VICE VERSA | Afschri van onderhavige, onder 1. en 2.
volledig getekende, Algemene Volmacht doorzenden aan de
geregistreerde adressen van de volmachtgever (1) en de
gevolmach gde (2).
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TOELICHTING | GEREGISTREERDE ZORGPLICHTEN – COMMITMENTS
VAN DE ENIGE ERFGENAAM
Ac va e:

Ik ben opgestaan in mijn geboorte veroorzaakt erfrecht - Surrexi Iure
Hereditario Gigni.
Koppelingsnummer Enige Erfgenaam met Borger / Er ater:

Persoonsnummer Enige Erfgenaam verwijst naar de naam van de
Geboorte Trust Nalatenschap …………………………………, herkenbaar aan de
schrijfwijze in hoofdle ers ………………….., herleidbaar naar de nageboren
borger/er ater (placenta) ……………………………………………… .----------------------PAGE 7/8

Niet-poli eke deelnemingen: geregistreerde doorlopende zorgplichten en commitments:

Huwelijksinschrijving of Echtscheidingsbeschikking ……………………--------Commitment (On)verdeeld o.g. Akte …………… / Notaris……………………...-Aktenummer geregistreerd partnerschap: ………………………………………….-Aktenummer Algemene Volmacht geregistreerd partners:
-------------------…………………/
Notaris…………………..--------------------------------------------------BSN ……………./……………………….------------------------------------------------------Rijbewijs …………………………………………………………. ------------------------------Kentekenbewijzen RDW ……………………………………..----------------------------NAAM Bank ………………………………………………………… ---------------------------Wooncontract(en) kenmerk(en):……………………………………………—————
Verzekeringen, Klantaccounts.------------------------------------------------------DigiD.----------------------------------------------------------------------------------------
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ONDERTEKENING | GEREGISTREERDE ZORGPLICHTEN – COMMITMENTS
VAN DE ENIGE ERFGENAAM
DATUM …………………………………… & ONDERTEKENING---------------1. De volmachtgever : ………….…………., ………………..………… Vdf
………………….…………:---------------------------------------:

:

handtekening

wijsvingerafdruk is mijn zegel

Alle rechten voorbehouden – alle rechten ingeroepen – no rights waived------PAGE 8/8

2. De Belas ngdienst, hierna te noemen: ---------------------------TrustBelas ngdienst, hierna te noemen: ‘de -------------------gevolmach gde’ -------------------------------------------------------Alle rechten voorbehouden – Alle rechten ingeroepen – No rights -------------waived – zonder afstand te doen van bestaande zorgplichten, -------------------commitments, rechten en vrijheden.------------------------------------------------------

Geen bepaling in onderhavige testamentaire Algemene ---Volmacht voor de [Trust] …………………………………… -----------TrustBelas ngdienst, zal zodanig mogen worden uitgelegd,
dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig -recht kan ontlenen om iets te ondernemen -------------------of handelingen van welke aard ook te verrichten, die ------vernie ging van een van de zorgplichten, commitments, -rechten en vrijheden van de Enige Per S rpes Erfgenaam,-ten doel hebben.-------------------------------------------------------
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