Blêd  fan  

Houliksbetingsten
Utsluting fan elke mienskip (KNB-model BHV01F - ferzje 01-11-2004/fa- ferzje 11-03-2005)

Hjoed, ✍, ferskynden foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍.
De ferskynde persoanen ferklearren de fermogensrjochtlike gefolgen fan harren foarnommen 
houlik te regeljen troch de neikommende houliksbetingsten.
Utsluting
KEST 1
De oarehelten slute elke mienskip fan goed út.
Bewiisoerienkomsten
KEST 2
1. De replike saken en rjochten oan toander dy't hearre ta it berops- of bedriuwsfermogen fan 
in oarehelte wurde achte eigendom te wêzen fan dy oarehelte, útsein tsjinbewiis.
2. Salang't oan tsjinbewiis net oars bliken docht, wurde klean en liifsieraden achte eigendom 
te wêzen fan de oarehelte dy't dat guod brûkt of ta waans gebrûk dat ornearre is.
Skeel oangeande goed
KEST 3
De oarehelten kinne skeel hawwe oer de fraach fan wa fan harren replike saken of rjochten 
oan toander binne, dy't net ûnder de wurking fan in bewiisoerienkomst falle. As gjinien fan 
harren syn rjochten op dat goed bewize kin, wurde dy achte fan elk fan de oarehelten foar de 
helte te wêzen.
Fergoedingsrjochten
KEST 4
In oarehelte hat in fergoedingsrjocht foar de oare oarehelte oer as in bedrach of wearde foar dy 
oare oarehelte oan syn fermogen ûntlutsen is. De fergoeding is krektlyk as it bedrach of de 
wearde op it stuit van it ûntlûken en is daliks opeaskber, of it moast wêze dat ridlikens en 
binlikens harren tsjin dy opeaskberens fersette.
Bestjoer
KEST 5
Elk fan de oarehelten hat it bestjoer oer syn goed. As in oarehelte it bestjoer oer syn goed oan 
de oare oarehelte oerlit, binne tusken harren de wetlike bepalings fan opdracht fan 
soartgelikense tapassing. Dêrby wurde de bysûndere ferhâlding tusken oarehelten en it aard 
fan it goed yn acht nommen.
Ynkommen
KEST 6
Under ynkommen yn dizze houliksbetingsten wurdt ferstien it besteechber ynkommen nei it 
beteljen fan belestings, preemjes sosjale fersekeringen en de kosten dy't ridlikerwize makke 
wurde moatte foar it winnen fan it ynkommen.
As in oarehelte ynkommen hat yn de foarm fan winst út ûndernimming of resultaat út in 
wurksumheid, moatte de oarehelten, neffens noarms dy't yn it maatskiplik ferkear as ridlik 
beskôge wurde, fêststelle hokker part fan de winst of fan it resultaat foar ûntlûken yn 
oanmerking komt en sa ynkommen is lykas hjirfoar bedoeld.
Foarsafier't in oarehelte beskiedend by steat is en bepaal dat de winst fan in ûndernimming 
dy't troch in rjochtspersoan útoefene wurdt him streekrjocht of midlik te'n goede komt, wurdt 
dy ûndernimming foar de tapassing fan de foarige sin oanmurken as in ûndernimming dy't 
troch dy oarehelte útoefene wurdt. Under winst út ûndernimming wurdt dan ferstien: de winst 
dy't yn de ûndernimming behelle wurdt, fermindere mei de belestings dy't dêroer troch de 
rjochtspersoan betelle wurde moatte. By it foargeande wurdt de mjitte dêr't de oarehelte yn ta 
de rjochtspersoan berjochtige is yn acht nommen.
(FARIABEL KARBLOK⇨)
Op it ynkommen wurdt yn mindering brocht itjinge dat in oarehelte bydrage moat oan it 
libbensûnderhâld fan in eardere oarehelte of registrearre partner, foar safier't mei dy útkearing 
foar de heffing fan ynkomstebelesting rekken holden wurdt.⇦
(FARIABEL KARBLOK⇨)
Op it ynkommen wurdt yn mindering brocht itjinge dat in oarehelte oan kosten fan 
libbensûnderhâld útkeare moat oan bern dy't net by de hûshâlding hearre.⇦⇦
Kosten fan de hûshâlding
KEST 7
1. De kosten fan de mienskiplike hûshâlding wurde troch de oarehelten droegen neffens 
evenredigens fan it ynkommen fan elk. Binne dy ynkommens ûnfoldwaande, dan wurde de 
kosten droegen neffens evenredigens fan it fermogen fan elk. It ien en oar jildt net foar safier't 
bysûndere omstannichheden harren dêrtsjin fersette.
(FARIABEL BLOK⇨)
Ta it ynkommen hearre net de werklike ynkomsten út fermogen.⇦
2. Under de kosten fan de hûshâlding binne begrepen de kosten fan fersoarging en opfieding 
fan de bern dy't by de hûshâlding hearre, de preemjes foar de gebrûklike fersekeringen, de 
kosten fan fakânsjes, de hierpriis fan de echtlike wente en rinte fan jildlienings dy't ferbân 
hâlde mei de oanskaf fan de echtlike wente en de fakânsjewente.
(FARIABEL BLOK⇨)
Boppedat hearre dêrta de kosten fan oanskaf fan de ynboel ✍en de auto✍'s dy't foar de 
hûshâlding ornearre binne ✍ en fartugen.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
As oan dy kosten, wêrûnder begrepen de kosten fan in jildliening dy't yn ferbân mei de 
oanskaf oangien is, troch beide oarehelten bydroegen is, komt de eigendom dêrfan oan elk fan 
harren foar de helte ta.⇦
3. As de oarehelten yn ûnderling oerlis net byelkoar wenje, wurde de mienskiplike kosten fan 
de ôfsûnderlike hûshâldings, wêrûnder begrepen de kosten dy't ferbân hâlde mei de hûsfêsting 
fan de oarehelten, droegen op de wize sa as yn lid 1 bepaald is.
4. De oarehelte dy't yn in kalinderjier mear bydroegen hat yn de kosten fan de hûshâlding as er 
op grûn fan itjinge dat bepaald is yn dit kêst bydrage moatte soe, kin dat meardere fan de oare 
oarehelte weromfoarderje, mitsdat er dy foardering ynstelt
(KAR 1⇨)
binnen in jier nei ôfrin fan it oanbelangjende kalinderjier.⇦
(KAR 2⇨)
binnen seis moannen nei de ûntbining fan it houlik of, yn gefal fan skieding fan tafel en bêd, 
binnen seis moannen nei it ta stân kommen dêrfan.⇦
5. As de foardering neffens lid 4 ynsteld is, moat dy fuortdaliks foldien wurde, of it moast 
wêze dat ridlikens en binlikens harren dêrtsjin fersette.
Ferstjerrisikofersekeringen
KEST 8
Preemjes en keapsommen fan in libbensfersekering (dêrûnder in ûngelokkefersekering 
begrepen) en al itjinge dat yn ferbân dêrmei betelle wurde moat, falle net ûnder de kosten fan 
de hûshâlding en wurde allinnich droegen troch de oarehelte dy't dy út krêft fan de poalis 
betelje moat.
Dy preemjes en keapsommen binne en bliuwe allinnich foar rekken fan de preemjeplichtige.
By in ferrekkening fan preemjes en keapsommen dy't betelle binne, wurdt dejinge dy't rjocht 
hat op ferrekkening folslein skealeas steld.
Pensjoen
KEST 9
(KARBLOK: wol fereffening pensjoen⇨)
By skieding en skieding fan tafel en bêd wurde de pensjoenoanspraken dy't troch de 
oarehelten opboud binne fereffene konform itjinge dat bepaald is yn de kêsten 2 en 3 fan de 
Wet fereffening pensjoenrjochten by skieding.
(FARIABEL BLOK ⇨)
By dy fereffening sil, yn ôfwiking fan itjinge dat bepaald is yn kêst 3 fan dizze wet,
(KAR 1⇨)
de frou in rjocht op útbetelling krije foar de pensjoenútfierder(s) oer net fyftich prosint (50%), 
mar ✍ prosint (✍ %) grut;/.⇦
1⇦
(KAR 2⇨)
en/of de man in rjocht op útbetelling krije foar de pensjoenútfierder(s) oer net fyftich prosint 
(50%), mar ✍ prosint (✍ %) grut;/.⇦
2⇦
(KAR 3⇨)
en/of de perioade dêr't oer fereffene wurde sil net allinnich wêze sil de echtlike perioade, mar 
boppedat de foarechtlike perioade fan ✍ ôf.⇦⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
By skieding hat de fereffeningsrjochthawwer it rjocht om syn oanspraken sa't dy hjirfoar 
bedoeld binne en ek de oanspraak op neibesteandepensjoen om te setten yn in eigen 
pensjoenoanspraak bedoeld sa as yn kêst 5 fan de Wet fereffening pensjoenrjochten by 
skieding, mitsdat de fereffeningsrjochthawwer binnen seis moannen nei de ûntbining fan it 
houlik mei in oantekene brief meidielt oan de fereffeningsplichtige dat er fan dat rjocht ta 
omsetting gebrûk makket.
De omsetting is allinnich jildich, as de pensjoenútfierder(s) dy't derby behelle is/binne skriftlik 
ferklearre hat/hawwe dêrmei yn te stimmen.
De oarehelten jouwe elkoar oer en wer in net-ynlûkbere folmacht om nei it ta stân kommen 
fan de skieding alle hannelings te ferrjochtsjen om te beävesearjen, dat de 
fereffeningsrjochthawwer in eigen oanspraak krije sil.⇦⇦
(KARBLOK: gjin fereffening pensjoen)⇨
De oarehelten slute de tapaslikheid fan de Wet fereffening pensjoenrjochten by skieding út, 
sadat by skieding en skieding fan tafel en bêd der op gjin inkelde wize fereffening of 
ferrekkening fan rjochten op âlderdomspensjoen wêze sil. De oanspraken op 
neibesteandepensjoen wurde dêrtroch net wizige.⇦
Ferrekkening fierdere âldedeisfoarsjennings
KEST 10
(KARBLOK: ferrekkening yn twa helten⇨)
By skieding en skieding fan tafel en bêd wurdt de wearde fan oanspraken op in 
âldedeisfoarsjenning, dy't gjin pensjoenrjochten binne yn de sin fan de Wet fereffening 
pensjoenrjochten by skieding, yn twa helten ferrekkene.⇦
(KARBLOK: gjin ferrekkening⇨)
By skieding en skieding fan tafel en bêd wurdt de wearde fan oanspraken op in 
âldedeisfoarsjenning, dy't gjin pensjoenrjochten binne yn de sin fan de Wet fereffening 
pensjoenrjochten by skieding, net ferrekkene.⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
Oerdracht pensjoen-/âldedeisoanspraken⇦
KEST 11
As pensjoenoanspraken of oanspraken op âldedeisfoarsjennings bedoeld sa as yn de kêsten 9 
en 10 net ûnderbrocht binne by in ûnôfhinklike fersekeringsmaatskippij kin in oarehelte fan de 
oare easkje dat dy der oan meiwurket dat dy oanspraken, foar safier't dy him by skieding of 
skieding fan tafel en bêd takomme, oan sa'n fersekeringsmaatskippij oerdroegen wurde. Itjinge 
dat yn de foarige sin bepaald is, jildt net foar safier't ridlikens en binlikens harren tsjin dy 
oerdracht fersette.⇦
Rjochtskar
(KEST 1✍)
De ferskynde persoanen ferklearren dat de fermogensrjochtlike gefolgen fan harren houlik 
behearske wurde sille troch it Nederlânske rjocht.
Oanbring
De rjochten oan toander en de replike saken dy't de oarehelten yn it houlik ynbringe, binne 
opnommen yn in steat dy't, neidat er troch de ferskynde persoanen en my, notaris, ûndertekene 
is, oan dizze akte hechte wurde sil.
De ferskynde persoanen ferklearren op it lêst dat harren foarnommen houlik sletten wurde sil 
op ✍ yn ✍.
(FARIABEL BLOK⇨)
Slotformule minderjierrigens
(KARBLOK⇨)
En ek, ferskynden foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
1. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud  ✍en net troud west en registrearre 
as partner fan ✍;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, (✍ mei)  ✍ en net troud west en 
registrearre as partner fan ✍,
dy't ferklearren as ✍âlder✍s✍/fâd✍en fan de ferskynde persoan dy't ûnder ✍ neamd is om 
oan dy tastimming te jaan ta it meitsjen fan dizze houliksbetingsten.⇦
(KARBLOK⇨)
En ek, ferskynde foar my, mr ✍, notaris fêstige yn ✍:
(FARIABEL BLOK⇨)
✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud  ✍en net troud west en registrearre 
as partner fan ✍,⇦
(FARIABEL BLOK⇨)
✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), wenjend 
yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, ✍(net-)troud, (✍ mei)  ✍ en net troud west en registrearre 
as partner fan ✍,
dy't ferklearre dat ✍er ✍hja mei de beskikking fan de rjochtbank yn ✍ fan ✍ beneamd is ta 
kurator fan de ferskynde persoan dy't ûnder ✍ neamd is, oan wa't ✍er ✍hja hjirby tastimming 
jout ta it meitsjen fan dizze houliksbetingsten.⇦ 
FAN IEN EN OAR IS DIZZE AKTE
passearre yn ✍(plak) op de datum yn it haad fan dizze akte neamd.
De ferskynde persoanen binne my, notaris, bekend, en de identiteit fan de ferskynde persoanen 
dy't by dizze akte behelle binne, is troch my, notaris oan de hân fan de niisneamde en dêrta 
ornearre dokuminten fêststeld. Foar it passearjen fan de akte, is troch my, notaris, de saaklike 
ynhâld fan de akte oan de ferskynde persoanen opjûn en taljochte. De ferskynde persoanen 
hawwe ferklearre om op folslein foarlêzen fan de akte gjin priis te stellen ✍(en/,) tidich foar it 
passearjen
(KARBLOK ⇨)
in konseptakte ûntfongen te hawwen ✍en/,⇦
fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen.
(KARBLOK ⇨)
en wiisd te wêzen op de gefolgen, dy't foar partijen út de akte folgje.⇦
Dizze akte is beheind foarlêzen en daliks dêrnei ûndertekene, earst troch de ferskynde 
persoanen en dêrnei troch my, notaris, om


