Blêd  fan  

Foarbylden foar ferklearrings fan erfrjocht (KNB-model BVVE0E - ferzje 15-12-2002 / 
FA-ferzje 05-03-2004)

Ferklearring fan erfrjocht (wetlike ferdieling)

Op ✍ ferklearje ik, ✍ notaris fêstige yn ✍, dat ik my fan it neikommende oertsjûge haw:
1. ✍(X), berne yn ✍ op ✍, it lêst wenne yn ✍, hjirnei te neamen de erflitter, is op ✍ yn ✍ 
ferstoarn.
2. De erflitter wie yn folsleine mienskip fan goed troud mei ✍(Y), fan wjerskanten yn it earste 
houlik, en dat houlik is troch syn ferstjerren ûntbûn.
3. Ut it houlik fan de erflitter mei ✍(Y) binne ✍ bern berne, te witten:
✍
(FARIABEL BLOK⇨)
In bern fan de erflitter, ✍, is foar de erflitter ferstoarn mei neilitting fan de neikommende 
ôfstammelings:
✍.⇦
4. De erflitter hat neffens ynljochtings jûn troch it Centraal Testamentenregister net oer syn 
neilittenskip beskikt en dêrom as syn iennige erfgenamten neilitten syn oarehelte en ✍(syn 
bern/syn bern en de ôfstammelings fan syn earder ferstoarn bern).
5. De neilittenskip is neffens de wet ferdield sadat al it goed dat ta de neilittenskip heart wûn 
is troch ✍(Y) dy't ferplichte is en nim de skulden fan de neilittenskip foar har rekken.
6. ✍ hat neffens in stik dat oan dizze akte hechte is ferklearre ôfstân te dwaan fan har foech ta 
it weromdraaien fan de wetlike ferdieling.
7. Neffens it niisneamde is ✍(Y) as iennige berjochtige ta alle goed dat heart ta de folsleine 
mienskip fan goed dêr't de neilittenskip fan de erflitter dy't troch it ferstjerren fan de erflitter 
ûntbûn is diel fan útmakket en ek ta al it oare goed dat heart ta de neilittenskip fan de erflitter. 
✍(Y) is fierdersoan as iennige befoege en bar alle foarderings dy't ta de ûntbûne mienskip en 
de neilittenskip hearre yn en jou foar dat ynbarren kwitânsje.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.

Ferklearring fan erfrjocht (weromdraaien fan de wetlike ferdieling)

Op ✍ ferklearje ik, ✍ notaris fêstige yn ✍, dat ik my fan it neikommende oertsjûge haw:
1. ✍(X), berne yn ✍ op ✍, it lêst wenne yn ✍, hjirnei te neamen de erflitter, is op ✍ yn ✍ 
ferstoarn.
2. De erflitter wie yn folsleine mienskip fan goed troud mei ✍(Y), fan wjerskanten yn it earste 
houlik, en dat houlik is troch syn ferstjerren ûntbûn.
3. Ut it houlik fan de erflitter mei ✍(Y) binne ✍ bern berne, te witten:
✍
(FARIABEL BLOK⇨)
In bern fan de erflitter, ✍, is foar de erflitter ferstoarn mei neilitting fan de neikommende 
ôfstammelings:
✍.⇦
4. De erflitter hat neffens ynljochtings jûn troch it Centraal Testamentenregister net oer syn 
neilittenskip beskikt en dêrom as syn iennige erfgenamten neilitten syn oarehelte en syn bern 
(syn bern en de ôfstammelings fan syn earder ferstoarn bern).
5. De neilittenskip is by it ferstjerren fan de erflitter neffens de wet ferdield, mar dy ferdieling 
is troch ✍(Y) neffens ynskriuwing yn it boelregister op ✍ fan in dêrta op ✍ troch ✍(Y) mei 
in notariële akte ôfleine ferklearring weromdraaid.
6. As gefolch fan dat weromdraaien binne de erfgenamten no meielkoar berjochtige ta it goed 
dat heart ta de mienskip fan goed dy't ûntbûn is en de dêrûnder begrepen neilittenskip fan de 
erflitter, en ek ta it oare goed dat heart ta de neilittenskip.
7. De erfgenamten dy't niis ûnder 2. neamd binne, hawwe folmacht jûn oan ✍(Y) om harren te 
fertsjintwurdigjen by it berêden fan de ûntbûne mienskip fan goed en de neilittenskip fan de 
erflitter; de folmachten binne oan dizze akte hechte.
8. Yn ferbân dêrmei is ✍(Y) befoege om te beskikken oer it goed dat heart ta de troch it 
ferstjerren fan de erflitter ûntbûne folsleine mienskip fan goed dêr't de neilittenskip fan de 
erflitter diel fan útmakket en ek ta al it oare goed dat heart ta de neilittenskip fan de erflitter, 
útsein foar safier't it registergoed oanbelanget dat dêrta heart. ✍(Y) is, hanneljend foar 
himsels en as folmacht, as iennige befoege en bar alle foarderings dy't ta de ûntbûne mienskip 
en de neilittenskip hearre yn en jou foar dat ynbarren kwitânsje.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.

Ferklearring fan erfrjocht (oer weromdraaien wetlike ferdieling noch gjin kar útbrocht)

Op ✍ ferklearje ik, ✍ notaris fêstige yn ✍, dat ik my fan it neikommende oertsjûge haw:
1. ✍(X), berne yn ✍ op ✍, it lêst wenne yn ✍, hjirnei te neamen de erflitter, is op ✍ yn ✍ 
ferstoarn.
2. De erflitter wie yn folsleine mienskip fan goed troud mei ✍(Y), fan wjerskanten yn it earste 
houlik, en dat houlik is troch syn ferstjerren ûntbûn.
3. Ut it houlik fan de erflitter mei ✍(Y) binne ✍ bern berne, te witten:
✍
(FARIABEL BLOK⇨)
In bern fan de erflitter, ✍, is foar de erflitter ferstoarn mei neilitting fan de neikommende 
ôfstammelings:
✍.⇦
4. De erflitter hat neffens ynljochtings jûn troch it Centraal Testamentenregister net oer syn 
neilittenskip beskikt en dêrom as syn iennige erfgenamten neilitten syn oarehelte en syn bern 
(syn bern en de ôfstammelings fan syn earder ferstoarn bern).
5. De neilittenskip is neffens de wet ferdield sadat al it goed dat ta de neilittenskip heart wûn 
is troch ✍(Y) dy't ferplichte is en nim de skulden fan de neilittenskip foar har rekken.
6. ✍(Y) hat oant ✍ it foech en draai de ferdieling werom.
7. Neffens it niisneamde is ✍(Y) as iennige berjochtige ta alle goed dat heart ta de folsleine 
mienskip fan goed dêr't de neilittenskip fan de erflitter dy't troch it ferstjerren fan de erflitter 
ûntbûn is diel fan útmakket en ek ta al it oare goed dat heart ta de neilittenskip fan de erflitter. 
✍(Y) is fierdersoan as iennige befoege en bar alle foarderings dy't ta de ûntbûne mienskip en 
de neilittenskip hearre yn en jou foar dat ynbarren kwitânsje.
8. Dizze ferklearring jildt oant it stuit dêr't it foech ta it weromdraaien fan de wetlike 
ferdieling troch ✍(Y) op einiget.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.

Ferklearring fan erfrjocht (wetlike ferdieling ; benefisjêre oanfurdiging troch oarehelte)

Op ✍ ferklearje ik, ✍ notaris fêstige yn ✍, dat ik my fan it neikommende oertsjûge haw:
1. ✍(X), berne yn ✍ op ✍, it lêst wenne yn ✍, hjirnei te neamen de erflitter, is op ✍ yn ✍ 
ferstoarn.
2. De erflitter wie yn folsleine mienskip fan goed troud mei ✍(Y), fan wjerskanten yn it earste 
houlik, en dat houlik is troch syn ferstjerren ûntbûn.
3. Ut it houlik fan de erflitter mei ✍(Y) binne ✍ bern berne, te witten:
✍
(FARIABEL BLOK⇨)
In bern fan de erflitter, ✍, is foar de erflitter ferstoarn mei neilitting fan de neikommende 
ôfstammelings:
✍.⇦
4. De erflitter hat neffens ynljochtings jûn troch it Centraal Testamentenregister net oer syn 
neilittenskip beskikt en dêrom as syn iennige erfgenamten neilitten syn oarehelte en syn bern 
(syn bern en de ôfstammelings fan syn earder ferstoarn bern).
5. De neilittenskip is neffens de wet ferdield sadat al it goed dat ta de neilittenskip heart wûn 
is troch ✍(Y) dy't ferplichte is en nim de skulden fan de neilittenskip foar har rekken.
6. ✍(Y) hat neffens in stik dat oan dizze akte hechte is ferklearre ôfstân te dwaan fan har 
foech ta it weromdraaien fan de wetlike ferdieling.
7. ✍(Y) hat de neilittenskip benefisjêr oanfurdige, sadat de neilittenskip fereffene wurde moat 
en dêr moatte alle erfgenamten as fereffener by hannelje. De rjochtbank hat de erfgenamten 
boppedat beneamd ta fereffeners fan de ûntbûne houliksmienskip. De bern hawwe neffens ✍ 
stikken dy't oan dizze akte hechte binne oan ✍(Y) folmacht jûn om harren by de fereffening te 
fertsjintwurdigjen.
8.  Neffens it niisneamde is ✍(Y) as iennige berjochtige om te beskikken oer alle goed dat 
heart ta de folsleine mienskip fan goed dêr't de neilittenskip fan de erflitter dy't troch it 
ferstjerren fan de erflitter ûntbûn is diel fan útmakket en ek ta al it oare goed dat heart ta de 
neilittenskip fan de erflitter. ✍(Y) is fierdersoan as iennige befoege en bar alle foarderings 
dy't ta de ûntbûne mienskip en de neilittenskip hearre yn en jou foar dat ynbarren kwitânsje.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.
