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Volmacht voor Vereniging van Eigenaren

Met dit formulier kan een Vereniging van Eigenaren de beschikkingsbevoegdheid overdragen aan een Administrateur. 
Voor vragen kunt u ons altijd bellen, op telefoonnummer: 010 - 224 33 66.

Volmachtgever:

De Vereniging van Eigenaren 
Hierna ‘Volmachtgever’
 
Ten deze rechtsgeldig  
vertegenwoordigd door:
 
Naam: Hierna ‘ Voorzitter’ 
 
En
 
Naam: Hierna ‘ Eigenaar’ 

Gevolmachtigde:

Administratiekantoor: 
Hierna ‘Gevolmachtigde’

Bank:

Statutaire naam: Robeco Institutional Asset Management BV
Hierna ‘Bank’

Beschikken over Reservefonds:

De Volmachtgever, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Voorzitter en Eigenaar verklaart hierbij  volmacht te verlenen aan 
de Gevolmachtigde om namens Volmachtgever ten behoeve van Volmachtgever,  conform de betreffende bepalingen uit het van 
toepassing zijnde modelreglement.

Rekening: 

Einde volmacht:

De volmacht eindigt en/of van deze volmacht mag jegens de bank geen gebruik meer worden gemaakt indien:

a) Volmachtgever  failliet  wordt verklaard dan wel in surseance van betaling komt te verkeren

b) Opheffing en/of ontbinding van de Volmachtgever

c) Gevolmachtigde  failliet wordt verklaard dan wel  in surceance van betaling komt te verkeren

d) Opheffing en/of ontbinding van de Gevolmachtigde

e) Herroeping van de volmacht door de Volmachtgever

f) Opzegging van de volmacht door de Gevolmachtigde

Volmachtgever en gevolmachtigde zijn verplicht de bank onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien een van de hierboven 
beschreven situaties zich voordoen. Indien zij dit verzuimen kan dit niet aan de bank worden tegengeworpen.
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Ga verder op de volgende pagina van dit formulier



Volmacht voor Vereniging van Eigenaren

Slotbepalingen:

A)  Indien de bank een (gedeelte) van haar activiteiten overdraagt aan een  andere instelling, dan wel de rechtsverhouding waarop 
deze volmacht betrekking heeft over gaat op een andere instelling, blijft de volmacht niettemin van kracht.

B)  Volmachtgever en Gevolmachtigde verklaren met de ondertekening van deze volmacht volledig op de hoogte te zijn van de 
inhoud van deze volmacht.

C)  Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met betrekking tot deze volmacht kunnen uitsluitend 
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 

D) Volmachtgever en Gevolmachtigde verklaren met de ondertekening van deze volmacht volledig op de hoogte te zijn van het 
 Reglement Robecorekening.

Ondertekening:  

de Volmachtgever en de Gevolmachtigde verklaren de in deze volmacht van toepassing verklaarde voorwaarden te hebben ontvangen 
en daarvan kennis te hebben genomen.

Volmachtgever

Statutaire naam De Vereniging van Eigenaren

Adres
 
Plaats

(Wettelijk) vertegenwoordiger

Functie Voorzitter
 
 
Handtekening
 
Plaats
 
Datum ondertekening

(Wettelijk) vertegenwoordiger

Functie Eigenaar
 
 
Handtekening
 
Plaats
 
Datum ondertekening

Gevolmachtigde

Statutaire naam
   
Adres
 
Plaats

(Wettelijk) vertegenwoordiger

Functie
 
E-mailadres 
 
Handtekening
 
Plaats
 
Datum ondertekening

(Wettelijk) vertegenwoordiger
 
Functie
 
E-mailadres 
 
Handtekening
 
Plaats
 
Datum ondertekening

Identificatie: kopie splitsingsakte 
en kopie notulen van de 

vergadering van eigenaren

 

Identificatie:  
kopie identiteitsbewijs

Identificatie:  
kopie identiteitsbewijs

Identificatie: kopie uittreksel 
Kamer van Koophandel

Identificatie:  
kopie identiteitsbewijs

verplicht invullen

Identificatie:  
kopie identiteitsbewijs

 
verplicht invullen

 
 
 
 
 

Wij gebruiken de door u verstrekte 
gegevens om u zo goed mogelijk 

te informeren over onze producten 
en diensten. Wilt u geen 

informatie ontvangen? Laat het 
ons dan even weten.


