Relaties, nalaten en schenken

Hoe het werkt?

U maakt met ons een afspraak voor de eerste en vrijblijvende bespreking.

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 een spoedprocedure wilt).

Ontwerpen: Na 5 werkdagen gaan wij beginnen: het dossier aanmaken en
de ontwerp-akte(n) opstellen. Het kan een paar weken duren voor u die ter
beoordeling krijgt toegestuurd met een uitgebreide toelichting.

1e termijn: Wij declareren de kosten in twee termijnen. Binnen 14 dagen na

het toesturen van het ontwerp dient u de eerste termijn voor het bespreken en
opstellen van de stukken te voldoen. De tweede termijn kunt u uiterlijk bij het
tekenen van de akte(n) betalen.

Uw reactie: Zodra u er klaar voor bent neemt u contact met ons op voor het

doorgeven van eventuele wijzigingen en ontbrekende gegevens en/of voor het
maken van een afspraak. Een vervolgbespreking is soms prettig en inbegrepen.

Tekenen: De notaris neemt de inhoud nog een keertje rustig met u door onder het genot van
een kopje koffie of thee, waarna u samen de akte(n) tekent. Het afschrift krijgt u in de regel
gelijk mee en wij zorgen voor de verdere afwerking. De tweede termijn moet uiterlijk bij het
tekenen betaald worden.
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Wat het kost?
De prijs wordt bepaald door uw situatie en uw wensen. Daarom nodigen wij u van harte uit om
gebruik te maken van de gratis en vrijblijvende bespreking op ons kantoor. De (kandidaat-)notaris kan
dan aan het einde van dat gesprek een specifiek advies uitbrengen met een bijbehorende
kostenopgave.
Op de volgende pagina's treft u alle situaties met bijbehorende prijzen en verdere informatie aan,
maar hier geven we u alvast een overzicht van de meest opgestelde akten (voor twee personen):

Samenlevingscontract
€ 416,51
(inclusief)

2 Volmachten

2 Testamenten

met regelingen voor elkaar
én de kinderen
€ 553,50
(inclusief)

Combinatiekorting

vaak ook wel
'levenstestamenten'
genoemd

wordt standaard voor u
verwerkt, per combinatie:

€ 495,42
(inclusief)

€ 60,50
(inclusief)
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Testamenten
Hele of gedeeltelijke herroeping en/of
korte aanvulling/wijziging bestaande
testamenten

1 persoon

2 personen,
gelijke inhoud

2 personen
ongelijke inhoud

€ 246,50

€ 372,00

€ 493,00

€ 367,50

€ 493,00

€ 614,00

Nieuw testament t.b.v. de partner EN
kinderen

€ 428,00

€ 553,50

€ 674,50

Nieuw testament met uitgebreide
fiscale regelingen (combitestament) of
vergelijkbaar maatwerk

€ 730,50

€ 856,008

€ 977,00

Nieuw testament t.b.v. de
laatstlevende partner OF kinderen

Prijzen inclusief inschrijvingskosten Centraal Testamenten Register (€ 6,65 inclusief BTW, per persoon en per akte) en
verplichte persoonsonderzoeken (€ 18,15 per persoon), Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW).

Volmachten

('levenstestamenten')

1 persoon

2 personen,
gelijke inhoud

2 personen
ongelijke inhoud

Hele of gedeeltelijke herroeping en/of
korte aanvulling/wijziging bestaande
volmacht

€ 247,71

€ 374,42

€ 495,42

Nieuwe volmacht

€ 368,71

€ 495,42

€ 616,42

Prijzen inclusief inschrijvingskosten Centraal LevensTestamenten Register (€ 7,86 inclusief BTW per persoon en per akte,
registratie is niet verplicht) en verplichte persoonsonderzoeken (€ 18,15 per persoon). Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
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Prijzen inclusief kosten van inschrijving in het Centraal Testamenten Register
(€ 13,31 totaal, niet altijd noodzakelijk) en verplichte persoonsonderzoeken
(€ 36,30). Alle prijzen inclusief 21% BTW.

Samenlevingscontract

Aanvulling/wijziging bestaand contract (zie ook *)

Nieuw samenlevingscontract (inclusief social media clausule, medische volmacht en regeling voor overlijden)

€ 295,51

€ 416,51

*) kosten zijn lager als de wijziging enkel een door op te stellen testamenten noodzakelijke wijziging van het
verblijvingsbeding betreft .

Huwelijksvoorwaarden/
Partnerschapsvoorwaarden

Prijzen inclusief kosten van inschrijving in het huwelijksgoederenregister
(€ 187,-) en verplichte persoonsonderzoeken (€ 36,30), maar exclusief
eventuele kosten van inschrijving in het Centraal Testamenten Register (niet
altijd van toepassing, € 13,31). Alle prijzen inclusief 21% BTW.

Aanvulling/wijziging bestaande voorwaarden

€ 711,20

Nieuwe voorwaarden vastgelegd vóór het huwelijk/de registratie

€ 832,20

Nieuwe voorwaarden vastgelegd na het huwelijk/de registratie

€ 1.134,70

Prijzen inclusief verplichte persoonsonderzoeken gebaseerd op 4 personen (€ 72,60,
deze kosten kunnen dus lager of hoger uitvallen), exclusief eventuele kosten van
inschrijving in het Centraal Testamenten Register (alleen van toepassing bij
schuldigerkenning schenking, € 6,65 per schenker). Alle prijzen inclusief 21% BTW.

Schenking
Eerste schenkingsakte

€ 475,80

Iedere daaropvolgende schenkingsakte (25% korting op honorarium)

€ 390,79
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Combinatiekorting wordt door ons altijd automatisch toegepast!
Op iedere combinatie, bijvoorbeeld een samenlevingscontract samen met de aankoop van uw
woning of testamenten samen met volmachten, passen wij voor u € 60,50 (inclusief BTW)
combinatiekorting toe. Als u dus een samenlevingscontract met testamenten opstelt bij de aankoop
van de woning ontvangt u 2 maal deze korting zonder dat u daarom hoeft te vragen.
Bijvoorbeeld:
- Samenlevingscontract met testamenten: € 60,50 korting en 1 maal dossierkosten* = € 80,75 af van
de totaalprijs.
- Samenlevingscontract met aankoop woning: € 60,50 af van de totaalprijs.
*) Dossierkosten berekend per dossier en dossier is per rechtsgebied. Termijn tussen akten maximaal
6 maanden.

