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Procuration - Volmacht - Vollmacht - Proxy 
 
Date (dd/mm/yyyy) / datum (dd/mm/jjjj) 
Name / naam: 
Place of residence / woonplaats: 
Passport or ID number/paspoort of id-nummer 
Valid until / geldig to: 
(hereafter: the Principal), hereby grants the 
power of attorney to the following company: 
 

Tax Reclaim B.V. 
 
With its statutory seat in Rijswijk zh, Netherlands 
and registered with the Chamber of Commerce 
with number 66046742, hereafter: the Proxy), 
 
postal address for delivery to the Proxy: 
 

Tax Reclaim B.V. 
Dreef 48 

2012 HS Haarlem 
 The Netherlands 

 
to: 
 
1) request for a refund of Foreign Withholding Tax 
and to represent the Principal before the tax 
authorities of: 
- The Netherlands; 
- Belgium; 
- Denmark; 
- Germany; 
- Finland; 
- France; 
- Norway; 
- Sweden; and 
- Switzerland. 
 
 
2) conduct and receive any and all 
correspondence sent to the Principal with respect 
to the foregoing. 
 
The power of attorney is granted for this purpose 
until it is revoked. 
 
This power of attorney has been drafted in 
English and in Dutch. In case of any 
discrepancies, the English text will prevail.  
 
This power of attorney is governed by Dutch law. 
 
 
 
................................................... 
Name and signature (authorized signatory) 
 

 
Tax identification number 
(BSN for individuals, RSIN for entities) 

   
... - ... - 20... 
................................................................................. 
.................................................................................
................................................................................. 
...................……………............................................ 
(hierna: de Volmachtgever), machtigt hierbij de 
volgende vennootschap: 
 

Tax Reclaim B.V. 
  
Statutair gevestigd te Rijswijk zh, Nederland en 
geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 66046742, hierna: de Gemachtigde), 
 
geregistreerd en postadres van de Gemachtigde: 
 

Tax Reclaim B.V. 
Dreef 48 

2012 HS Haarlem 
Nederland 

 
om: 
 
1) te verzoeken om terugbetaling van buitenlandse 
bronbelasting en het vertegenwoordigen van de 
volmachtgever voor de belastingautoriteiten van: 
- Nederland 
- België; 
- Denemarken; 
- Duitsland; 
- Finland; 
- Frankrijk; 
- Noorwegen; 
- Zweden; en 
- Zwitserland. 
 
 
2) correspondentie namens volmachtgever op te 
stellen te verzenden en te ontvangen over het 
voorgaande. 
 
Deze machtiging is geldig voor dit doel totdat het 
wordt ingetrokken. 
 
Deze machtiging is opgesteld in het Engels en het 
Nederlands. Mochten de teksten van elkaar 
afwijken, dan is de Engelse tekst leidend. 
 
Op deze machtiging is het Nederlandse recht van 
toepassing. 
 
 
................................................... 
Naam en handtekening (tekeningsbevoegde) 
 

 
Fiscaal nummer 
(BSN als natuurlijke persoon, RSIN als entiteit) 

 
 



Let op: 
‐ Vergeet niet uw burgerservicenummer (voor rechtspersonen/entiteiten het RSIN‐nummer) in 

te vullen. 
‐ Voor rechtspersonen/entiteiten ontvangen wij ook graag een uittreksel uit de KvK waaruit 

blijkt dat de persoon die ondertekend hiertoe bevoegd is (als bestuurder). In dat geval graag 
bij naam en woonplaats de naam van de rechtspersoon en de vestigingsplaats invullen, 
alsmede het kvk‐nummer. Bij “burgerservicenummer” moet in dat geval het RSIN‐nummer 
worden ingevuld van de rechtspersoon/entiteit. Bij “naam en handtekening” graag de 
volledige naam en handtekening van de bestuurder. Het paspoort‐ of id‐nummer van de 
bestuurder is in dit geval ook nodig. 


