
Volmacht  
 

 

Minder Leges – Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer – T. 0485 57 44 44 – E. info@minderleges.nl – W. www.minderleges.nl  
 

 

Ondergetekende(n): 

 
Bedrijfsnaam / Naam*:    ________________________________________________ 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________________________________________________ 
Adres:   _____________________________________________________________________ 
Postcode:  _____________________Vestigings- / Woonplaats*: __________________________ 
Telefoon:  _____________________________________________________________________ 
E-mail:   _____________________________________________________________________ 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.   

 

hierna te noemen: “volmachtgever”  

 

verleent hierbij volmacht aan:  

Dhr. R. Verheijen van Minder Leges.nl, handelsnaam van Previcus Vastgoed B.V., gevestigd aan de Handelstraat 18, 

5831 AV,  Boxmeer, KvK-nummer 61585998, IBAN: NL12RABO0158305973, BTW-nummer: NL8544.02.858.B01  

hierna te noemen: “gevolmachtigde”   

  

om hem/haar zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden aangaande het  bezwaar-, de 

beroeps- , de hoger beroeps- en/of cassatieprocedure inzake de legesnota/legesbeschikking, mede daarin begrepen 

het intrekken van een aanhangig bezwaar-, (hoger) beroeps- en/of cassatieschrift. Bij het uitblijven van een uitspraak 

op bezwaar is gevolmachtigde bevoegd om op grond van artikel 4:17 Awb de gemeente in gebreke te stellen en de uit 

te betalen dwangsom in ontvangst te nemen. Ook kan op basis van deze volmacht een gemeente en/of rechterlijke 

instantie verzocht worden om een besluit te nemen tot het vergoeden van door volmachtgever geleden schade, 

alsmede een verzoek tot het vergoeden van de door volmachtgever gemaakte kosten zoals bedoeld in de artikelen 

artikel 7:15 en/of 8:75 Awb. Gevolmachtigde kan al datgene doen of nalaten wat de gevolmachtigde in het belang van 

volmachtgever gewenst, nuttig of noodzakelijk acht en de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen, mogen 

of moeten doen. Dit alles met het recht van substitutie.   

 

Volmachtgever machtigt gevolmachtigde om namens hem/ haar de correspondentie te ontvangen op het adres van 

gevolmachtigde.   

 

Voorts draagt ondergetekende al zijn bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van proceskostenvergoedingen 

als bedoeld in de artikelen 7:15 en 8:75 Awb waarbij Minder Leges is opgetreden als gemachtigde en/of deskundige 

over aan Minder Leges en gelast hierbij zijn/haar gemeente om de proceskostenvergoeding rechtstreeks over te maken 

op rekening IBAN NL12 RABO 0158 3059 73. 

 

Aldus ondertekend te:  

Plaats:     ________________________________________________ 
 
Datum:    ________________________________________________ 
 
Naam / Namen volmachtgever: ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening(en) volmachtgever:  _______________________    _______________________ 
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