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Voor Willem Nijst, koninklijken notaris, residerende te Sittard,
arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der nagenoemde aan
mij notaris getuigen

Compareerde
De heer Hendrik Joseph Crijns, in huwelijk met Mejufvrouw Maria
Clara Dohmen, kaarsenfabrikant, wonende te Sittard, mij notaris
bekend.
Dewelke verklaarde tot zijn algemene en bijzondere gemagtigde te
benoemen zijne echtgenoote voornoemde Mejufvrouw Maria Clara
Dohmen.
Generalijk om al hunne zaken te beheeren en te besturen en zulks
niet alleen de gewone burgerlijke, maar ook de zoodanige welke
betrekking hebben tot zijn handelshuis, zoowel degene, welke hun
beiden betreffen, als de zoodanige, welke ieder hunnen in het
bijzonder aangaan.
Ten dien einde alle de onroerende goederen tot den gemeenen
boedel, of ieder afzonderlijk toebehoorende, te verhuren aan zoo van
personen en onder zoodanige conditiën, als de vrouwe
geconstitueerde zal goedvinden en raadzaam oordeelen.
Ingevalle de heer comparant of zijne echtgenoote, of zij beiden
gezamenlijk geroepen worden, als erfgenamen of legatarissen in
nalatenschappen van naastbestaanden of vrienden, al het nodige te
verigten, ten dien einde verzegeling of ontregeling te vorderen,
dezelve nalatenschap, eenvoudig of onder het vooregt van
boedelbeschrijving te aanvaarden of wel des geraden vindende
dezelve te verwerpen, tegenwoordig te zijn bij de
boedelbeschrijving, aangifte daarvan te doen voor het regt van
successie, memorie daarvan op te maken en dezelve, als ook alle

verklaringen daaromtrent te teekenen en te beëdigen, de roerende
en onroerende te verkoopen of wel met hypotheek te belasten hetzij
dezelve den gemeenen boedel op een hunnen afzonderlijk
toebehooren de koopenningen te ontvangen en in eigendom aan de
koopers over te dragen onder vrijwaring als de wet, alle hypothecaire
inschrijvingen toe te staan , schenkingen die aan den heer comparant,
of zijne echtgenoote, of aan beide gezamenlijk mogten gedaan
worden, aan te nemen en daartoe de noodige en bij de wet vereischt
wordende verklaring te doen en akte te passeren, effecten,
aandeelen in negotalien , inschrijvingen op het grootboek, renten, of
andere actien en in schulden van dien aard, of ten laste van
particulieren, te verkoopen, en over te dragen en de overschrijving
op het grootboek van de nationale schuld, toe te staan en daarvan de
noodige akten te posteren.
De zaken van des comparants handelshuis waar te nemen of onder
haar opzigt door een bekwaam persoon te doen waarnemen. Koopen en
verkoopen te doen, commissien aan te nemen en uit te voeren,
schepen uit te rusten of te bevrachten, assuranties te doen,
wisselbrieven, adsignatien of ander handelscopien te teekenen aan te
nemen, over te dragen, dezelve te betalen op den vervaldag, of van
anderen te ontvangen en in te vorderen, rekeningen te sluiten en de
saldo’s te ontvangen of uit te keeren, brieven te schrijven en te
teekenen, de boeken en registers te houden of te doen houden door
dengenen of degenen die de gemagtigde daartoe zal benoemen
dezelve nu te zien, voorts boekhouders, kantoorbedienden of
werklieden aan te stellen tegen zoodanige belooning als zij zal
goedvinden , dezelve te betalen en des goedvindende weder te
ontslaan.
Eindelijk ter zake van al hetgeen voorschreven is, de noodige akten
te teekenen en porteren, gelden te ontvangen, behoorlijk kwijting te
geven en te dechargeren, toe te stemmen in de doorhalingen van

hypotheken en inschrijvingen, domicilie te kiezen, advocaten,
procureurs, verdediegers, deskundigen en scheidslieden te
benoemen, generalijk alles zoo in als buiten regten meerder te
verrigten, wat zal worden vereischt en tot het beheer van de
goederen, zoo van een der echtgenooten in het bijzonder als van den
gemeenen boedel, noodig zal zijn, en zulks in den uitgebreidsten zin,
alware het in deze akte niet uitdrukkelijk vermeld, behorende alles
te zullen goedkeuren, bekrachtigen en nakomen, wat des door des
comparants echtgenoot zal zijn gedaan en verrigt, alles onder
verbond als volgens de wet.

Waarvan Akte
Gedaan, geparafeerd en aan den heer Comparant voorgelezen ten
zijnen woonhuize te gezegd Sittard.
heden den Twintigsten October des jaars Achtien Honderd zeventig
in tegenwoordigheid der heeren Hendrik Colen, koopman en Francois
Loijens, apotheker, beide wonende te Sittard, als getuigen, welke de
minute met mij notaris geteekend hebbende en met den heer
comparant die verzocht zijnde te teekenen verklaart heeft niet meer
te kunnen schrijven of teekenen uit hoofde van verlamming in de
regten hand.
Geteekend H. Colen, F. Loijens, G. Nijst notaris
Geregistreerd te Sittard den Een en Twintigsten October 1800
zeventig deel 89 folio 75 verso vak 8. Twee bladen geen renvooi.
Ontvangen voor regt f 0,80 en voor 38 opcenten f 0,30 Zamen een
gulden tien en een halve cent. De ontvanger (Geteekend Van der
Mark)
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend afschrift.
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