Blêd  fan  

Houliksbetingsten
Opheffing wetlike mienskip, houliksbetingsten yn it houlik (KNB-model BHV07F - ferzje 
01-11-2004/fa- ferzje 14-03-2005)

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:
hja binne op ✍ yn ✍ meielkoar troud sûnder foarôf houliksbetingsten te meitsjen, sadat 
tusken harren de wetlike mienskip fan goed bestiet;
hja regelje mei yngong fan de dei nei hjoed de fermogensrjochtlike gefolgen fan harren houlik 
troch de houliksbetingsten dy't hjirnei neamd wurde; 
de rjochtbank yn ✍ hat op it ûntwerp fan dizze houliksbetingsten goedkarring jûn mei de 
beskikking fan ✍, en fan dy beskikking is in ôfskrift oan dizze akte hechte;
de goedkarde houliksbetingsten binne as neikommend:
(FARIABEL BLOK⇨)
(Tekst houliksbetingsten)⇦
Rjochtskar
KEST ✍
De ferskynde persoanen ferklearren dat de fermogensrjochtlike gefolgen fan harren houlik 
behearske wurde sille troch it Nederlânske rjocht.
De ferskynde persoanen ferklearren fierdersoan:
1. de mienskip fan goed dy't tusken harren bestiet en troch it meitsjen fan dizze 
houliksbetingsten mei yngong fan moarn ûntbûn is, wurdt tusken harren ferdield mei in 
ôfsûnderlike akte fan ferdieling neffens de ûntwerpakte fan ferdieling dy't oan dizze akte 
hechte is;
2. hja stelle harren yn ferbân mei dy ferdieling foar de skuldeaskers solidêr oanspraaklik foar 
alle skulden dy't op de houliksmienskip ferhelle wurde koene, mei behâld fan ûnderling 
ferhaal op grûn fan de draachplicht fan elk.
(FARIABEL BLOK⇨)
Ta it priveefermogen fan elk fan de oarehelten heart net allinnich itjinge dat elk by de 
ferdieling fan de houliksmienskip wûn hat, mar boppedat it goed dat ûnder it bestean fan de 
mienskip ta syn priveefermogen hearde, en dat goed is neamd op de steat dy't, neidat er troch 
de ferskynde persoanen en my, notaris, ûndertekene is, oan dizze akte hechte is. ⇦
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
