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 Prijsopgave Erfrecht 
  

Verklaring van 
Executele 

 

€ 439,50* 
 

Er wordt vastgelegd wie 
als executeur over de 

nalatenschap mag 
beschikken. 

Verklaring van 
Erfrecht & Executele 

 

€ 645,20* 
 

Er wordt vastgelegd wie 
de erfgenamen zijn en 

wie er als executeur over 
de nalatenschap mag 

beschikken. 

Afwikkelen nalatenschap 
 

Wij kunnen ook de nalatenschap geheel 
voor u afwikkelen. Voor deze 

werkzaamheden geldt een uurtarief van 
€ 175,- (exclusief 21% BTW). 

(Hulp bij) Aangifte erfbelasting 
 

Voor het verzorgen van de aangifte 
erfbelasting of ondersteuning daarbij geldt 

een uurtarief van € 125,- (exclusief 21% 
BTW). 

*) inclusief 21% BTW, bijdrage aan het kwaliteitsfonds en kosten van verplichte algemene persoonsonderzoeken voor een 
overledene en drie erfgenamen en/of 1 executeur (€ 18,15 inclusief BTW per persoon) en volgens Nederlands recht (een in 
Nederland woonachtige en ingeschreven overledene met de Nederlandse nationaliteit zonder buitenlandse bezittingen). 

De verplichte onderzoekskosten kunnen dus lager of hoger uitvallen afhankelijk van het aantal 
betrokken personen. Op de volgende pagina's treft u meer informatie aan over wat inbegrepen is en 

wat niet. Tevens is aangegeven hoe de procedure verloopt. 

Verklaring van 
Erfrecht 

 

€ 572,60* 
 

Er wordt vastgelegd wie 
de erfgenamen zijn. 
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 Procedure Erfrecht 
De stappen bij het opstellen van een akte: 

 

  
Bespreking: U legt ons uw situatie en wensen uit, zodat wij u kunnen beoordelen of er 

wel iets geregeld zou moeten worden. Dat is namelijk niet altijd nodig! 

Opdracht: Als er regelingen getroffen moeten worden, hoort u direct wat dat kost. 
Als u ons vervolgens de opdracht geeft, kunt u daar nog binnen 5 
werkdagen kosteloos vanaf zien (tenzij u wilt dat we er direct mee aan de 
slag gaan. 

Onderzoek: Wij starten de verplichte onderzoeken op om vast te stellen wie de 
erfgenamen en/of executeur zijn en zorgen voor de benodigde 
inschrijving bij de rechtbank. Wij zijn hierbij afhankelijk van derden en de 
onderzoeken kunnen daardoor enkele weken duren. 

Contact erfgenamen: Alle erfgenamen/executeurs worden op de hoogte gesteld en 
ontvangen informatie over het al dan niet aanvaarden van de 
erfenis of benoeming. 

Reactie: Wij hebben van alle erfgenamen/executeurs een getekende verklaring 
nodig. Die handtekening moet bij ons op kantoor of bij een andere 
notaris gezet worden, zodat uw identiteit vastgesteld kan worden. 

Afgifte akte: De notaris kan de verklaring afgeven zodra alle verklaringen en 
onderzoeksresultaten ontvangen zijn. De opgegeven contactpersoon 
ontvangt daarvan een afschrift samen met de declaratie. Die declaratie 
dient binnen 14 dagen te worden voldaan. 
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 Prijsprotocol Erfrecht 

Inbegrepen bij voormelde prijzen (alle genoemde bedragen inclusief 21% BTW, exclusief 
kosten van derden zoals gemeente, rechtbank en kadaster) 

Vrijblijvende bespreking: 30 minuten (GRATIS) en maximaal 30 minuten aansluitend (deze aansluitende tijd kan in rekening 
worden gebracht als geen opdracht wordt verstrekt, € 50,00) 

Onderzoek naar een eventueel testament van de overledene in het Centraal Testamenten Register 

Het uitvoeren van een regulier afstammelingenonderzoek (exclusief leges gemeente) 

Het bespreken en tekenen van de akte(n) ten overstaan van de notaris (maximaal 60 minuten) en het bijbehorende 
passeerklaar maken en afwerken van de akte(n) 

Het opstellen en verzenden van drie verklaringen van aanvaarding met toelichting 

Het op kantoor ondertekenen van de verklaringen van aanvaarding, desgewenst met korte bespreking (max. 15 minuten) 

Het opstellen, passeren en afwerken van een notariële akte: verklaring van erfrecht en/of executele, inclusief afgifte van een 
afschrift en de bewaring van de akte 

Niet inbegrepen bij voormelde prijzen (alle genoemde bedragen inclusief 21% BTW, exclusief 
kosten van derden zoals gemeente, rechtbank en kadaster) 

Het voeren van meer dan de inbegrepen communicatie, per 15 minuten € 25,00 

Het wijzigen van de opstelde concept-akte(n) naar een volledig andere akte dan  waartoe opdracht werd gegeven. In dat 
geval wordt de prijs uit vorenstaande prijslijst voor de nieuwe situatie/wensen aangehouden met mogelijk een toeslag voor 
de reeds uitgevoerde werkzaamheden gelijk aan het verschil tussen de beide prijzen. 

Meer dan 3 verklaringen van aanvaarding (meer dan  3 erfgenamen), per stuk € 42,35 

Meer dan 4 betrokken personen, kosten van verplichte persoonsonderzoeken, per persoon € 18,15 

Correspondentie per post, per geadresseerde € 30,25 

Indienen verzoek tot beneficiaire aanvaarding of verwerping bij rechtbank € 90,75 

Indien een erfgenaam niet op de eerste aanmaning reageert, per aanmaning € 30,25 

Indien er erfgenamen in het buitenland wonen, per partij € 121,00 

Verzorgen van inschrijving verklaring van erfrecht bij het kadaster € 30,25 

Extra onderzoek indien er een erfgenaam vooroverleden is, per vooroverlijden € 60,50 

 


