
Bijzondere volmacht   

De ondergetekenden: 
  
 Men/mevr:…………………………………………………………………………… 

wonende aan de………….………………………………………………………,  

geboren te……………………………………………………………………………  

op d.d………………………………………………….     

hierna te noemen ‘VOLMACHTGEVER’, 

Gezien de volgende situatie:  
In Nederland heerst momenteel het Covid - 19 virus. Het risico dat ik hierdoor in 
het ziekenhuis moet worden opgenomen voor langere tijd is aanwezig. Om die 
reden wens ik deze volmacht af te geven, deze is geldig zolang ik in het 
ziekenhuis moet verblijven.  

Geeft hierbij volmacht aan: (hier vult u de gegevens in van degene aan wie u de 
volmacht wil geven) 
  
 Men/mevr:…………………………………………………………………………… 

wonende aan de………….………………………………………………………,  

geboren te……………………………………………………………………………  

op d.d………………………………………………….       

hierna te noemen ‘GEVOLMACHTIGDE’,  
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Deze volmacht gaat in per ………………………………………………(datum 
invullen)  

en wordt aangegaan voor………………………………………………………………..
……… 
(invullen wat van toepassing is, bijvoorbeeld: onbepaalde tijd/bepaalde tijd/de 
duur van de ziekenhuisopname). 
  

De gevolmachtigde is per………………………………………… (datum invullen) 
volledig bevoegd om namens gevolmachtigde te handelen in onderstaande 
zaken: 

- het verzorgen van de privé-administratie, zoals het verzorgen van betalingen 
om te voorkomen dat er geen achterstanden ontstaan;  

- Het afsluiten en opzeggen van overeenkomsten, zoals verzekeringen en zorg-
gerelateerde zaken; 

- Het verzorgen van belastingaangiftes en/of het aanvragen van uitstel daarvan; 
- Het verzorgen van de administratie voor de zorgverzekering; 
- Het afsluiten van een huur- of koopovereenkomst voor de aanschaf van 

medische materialen zoals bijvoorbeeld een bed aan huis. 

Uitzonderingen 

Uitgezonderd van deze volmacht zijn de volgende zaken: 
- het afsluiten van geldleningen en/of hypotheken; 
- het doen van donaties/schenkingen anders dan ik al deed; 
- het afwikkelen van nalatenschappen; 
- het beslissen over bedragen hoger dan EUR 5000. 
  
 Aansprakelijkheid: 
Gevolmachtigde zal aansprakelijk worden, wanneer er niet gehandeld wordt in 
het belang van volmachtgever en/ of wanneer er buiten de volmacht wordt 
gehandeld. 
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Toepasselijk recht: 
Op deze volmacht is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze 
volmacht zullen worden beslecht in de daartoe bevoegde rechtbank van de 
woonplaats van volmachtgever. 
  
    
Aldus in tweevoud opgemaakt te ……………………………………………………..
(vul hier de plaats in waar u was op het moment van invullen) 

d.d. ……(vul hier de datum in)………………………………… 
  
  
  

Naam Volmachtgever                                     Naam Gevolmachtigde 
  
Uw naam                           Naam van gevolmachtigde   

Handtekening Volmachtgever                      Handtekening Gevolmachtigde 

Uw handtekening                            Handtekening van gevolmachtigde   
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