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TESTAMENT 

 
@ 
De verschenen persoon verklaart: 
1. HERROEPING 

 Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen vóór heden door mij gemaakt. 
2. ERFSTELLING 

 Ik benoem tot mijn enige erfgenaam: @ geboren te @ op @, hierna te noemen: mijn 
Partner, onder de ontbindende voorwaarde dat hij@zij bij de aanvang van de 
zestigste dag na de dag van mijn overlijden niet meer in leven is. 

 Voor het geval een afstammeling van mij zich op zijn/haar legitieme portie beroept, 
bepaal ik dat ten laste van mijn Partner komende vorderingen ter zake van de 
legitieme portie eerst opeisbaar zijn na zijn@haar overlijden. 

 Dit geldt voor vorderingen ter zake van de legitieme portie die ten laste van mijn 
Partner komen als erfgenaam, maar ook voor vorderingen die ten laste van 
hem@haar komen als wederpartij van een verblijvingsbeding of van een andere 
handeling als bedoeld in artikel 4:126 van het Burgerlijk Wetboek. 

3. EXECUTELE 

 a. Ik benoem mijn Partner tot executeur. 
  Eventueel: Indien de hiervoor benoemde executeur ontbreekt, dan wel de 

functie van executeur niet kan of wil uitoefenen of voltooien, benoem ik in diens 
plaats tot (opvolgend) executeur @ geboren te @ op @. 

 b. Ik ken de executeur voor diens werkzaamheden geen beloning toe. 
 c. De executeur kan ook als wederpartij van zichzelf optreden, mits de executeur 

ten genoegen van de erfgenamen kan aantonen dat de belangen van de 
erfgenamen niet worden/werden geschaad. Indien betrokkenen hierover van 
mening verschillen, kan de meest gerede partij de kwestie aan de 
kantonrechter voorleggen. 

 d. Ik verzoek de executeur te zorgen voor mijn begrafenis of crematie. 
 e. De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur of 

machtiging van de kantonrechter over de goederen van de nalatenschap of 
hun aandeel daarin beschikken, voordat diens bevoegdheid tot beheer is 
geëindigd. 

 f. De goederen die onder het beheer van de executeur vallen mogen door de 
executeur te gelde worden gemaakt, voor zover dit nodig is voor de tot diens 
taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap. 

  De executeur is niet verplicht omtrent de keuze van de te gelde te maken 
goederen en de wijze van tegeldemaking in overleg te treden met de (overige) 
erfgenamen en heeft geen toestemming van de (overige) erfgenamen nodig 
voor de tegeldemaking van een goed.  

 g. Zijn er twee of meer executeurs, dan kunnen zij alle werkzaamheden slechts 
samen verrichten, met de mogelijkheid van volmacht voor specifiek 
omschreven (rechts)handelingen. Bij verschil van mening tussen de executeurs 
beslist op verzoek van één van hen de kantonrechter. Deze kan een verdeling 
van de werkzaamheden vaststellen. 

 h. Ik ken de executeur de bevoegdheid toe om bij notariële akte één of meer 
executeurs aan zich toe te voegen of in diens plaats te stellen. Zijn er twee of 
meer executeurs, dan kunnen zij deze bevoegdheid slechts eenstemmig 
uitoefenen. Indien ik een opvolgend executeur heb aangewezen, verzoek ik de 
executeur in geval hij gebruik wenst te maken van de hiervoor gemelde 
bevoegdheid, bij voorkeur die opvolgend executeur als zodanig aan te wijzen. 
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 i. Indien alle executeurs ontbreken, is de kantonrechter op verzoek van een 
belanghebbende bevoegd een vervanger te benoemen en diens loon vast te 
stellen. 

 j. De executeur moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving opmaken 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:146 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

 k. De executeur is verplicht rekening en verantwoording af te leggen van het door 
de executeur gevoerde beheer overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:151 
Burgerlijk Wetboek. 

 l. De executeur heeft het recht om een boedelnotaris aan te wijzen. 
4. UITSLUITINGSCLAUSULE 

 Ik bepaal dat elke verkrijging uit mijn nalatenschap niet zal vallen in enige 
gemeenschap van goederen waarin de verkrijger door huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap gerechtigd mocht zijn of worden, en ook niet betrokken mag worden in 
de verrekening op grond van enig bij huwelijks- of registratievoorwaarden 
overeengekomen beding. Vruchten en inkomsten van het verkregene vallen mede 
onder deze clausule. 

5. ALGEMENE BEPALINGEN 

 Ik bepaal aanvullend: 
 a. Op de uitleg van dit testament en op de erfopvolging en afwikkeling van mijn 

nalatenschap is Nederlands recht van toepassing. 
 b. De bepalingen in mijn testament die betrekking hebben op mijn Partner, zijn 

uitsluitend van toepassing indien de samenwoning, het geregistreerd 
partnerschap of huwelijk van mij en mijn Partner door overlijden van één van 
ons beiden is geëindigd en er geen scheiding van tafel en bed is uitgesproken. 

  Aan samenwonen wordt in dit verband gelijkgesteld eventueel: het thans 
bestaande voornemen daartoe, zomede een samenwoning welke is 
onderbroken ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals 
opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting. 

 c. Ik maak bekend dat mijn Partner en ik een samenlevingsovereenkomst hebben 
afgesloten. Deze samenlevingsovereenkomst is vandaag vastgelegd bij de 
notaris die in het begin van deze akte is genoemd. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.  
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen 
persoon en daarop een toelichting gegeven.  
De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen 
en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te 
stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.  
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, 
notaris, ondertekend.  
De akte is verleden te Utrecht op de datum in het begin van deze akte vermeld.  
 


