Foarbyld fan in fersykskrift ((KNB-model BHV10F - ferzje 05-11-2004 / fa- ferzje 14-03-2005)

FERSYKSKRIFT
oan de Rjochtbank yn ✍
1. ✍de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍ en;
2. ✍frou ✍ (legitimaasje: ✍paspoartnûmer ✍ / ✍identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍
foar dizze saak wenplak kiezend op it kantoar fan notaris mr. ✍, dy't ta harren lêsthawwer 
oansteld is11 De notaris moat troch de oarehelten skriftlik machtige wurde ta it yntsjinjen fan it 
fersykskrift en dy machtiging moat oan it fersykskrift hechte wurde.,

YN ACHT NIMMEND:

(KARBLOK A: opheffing fan de folsleine mienskip⇨)
dat hja neffens it taheakke ✍ôfskrift ✍úttreksel fan de houliksakte op ✍ yn de gemeente ✍ 
meielkoar troud binne;
dat hja foarôf gjin houliksbetingsten makke hawwe, sadat hja yn de wetlike mienskip fan goed 
troud binne;
dat hja de mienskip fan goed opheffe wolle en houliksbetingsten meitsje wolle neffens de 
bygeande ûntwerp-akte, opsteld troch mr. ✍, notaris, fêstige yn ✍, en yn dy akte stelle hja 
harren solidêr oanspraaklik foar de skulden fan de mienskip, sadat der gjin gefaar foar de 
beneidieling fan skuldeaskers bestiet22 Sjoch foar it al of net opnimmen fan de saneamde Dozy-klausule itjinge dat hjirnei yn 
de notysje opmurken is.;
dat hja ta opheffing fan de mienskip en it noch meitsjen fan houliksbetingsten oergean wolle 
omdat ✍.⇦
(KARBLOK B: opheffing fan de houliksbetingsten dy't makke binne⇨)
dat hja neffens it taheakke ✍ôfskrift ✍úttreksel fan de houliksakte op ✍ yn de gemeente ✍ 
meielkoar troud binne;
dat hja foarôf mei in akte, op ✍ passearre foar mr. ✍, notaris, fêstige yn ✍ houliksbetingsten 
makke hawwe, en fan dy houliksbetingsten giet hjirby in ôfskrift;
dat hja neffens bygeande ûntwerp-akte fan houliksbetingsten, opsteld troch mr. ✍, notaris, 
fêstige yn ✍ dy houliksbetingsten opheffe wolle, sadat hja yn it ferfolch yn de wetlike 
mienskip fan goed troud wêze sille;
dat neffens bygeande ferklearring dy’t troch de oarehelten ûndertekene is fan it fermogen fan 
elk fan de oarehelten op it stuit fan de wiziging fan de houliksbetingsten posityf is, sadat gjin 
gefaar foar beneidieling fan skuldeaskers bestiet33 As it fermogen fan de iene oarehelte negatyf is, mar it fermogen fan de oare oarehelte 
sa posityf is dat de mienskip nei it opheffen fan de houliksbetingsten in posityf saldo sjen lit, 
kin - al is it net botte wierskynlik dat yn sa’n gefal de houliksbetingsten opheft wurde sille - de 
ferklearring yn dy sin oanpast wurde. De ferklearrings kin ek ferfongen wurde troch in 
fermogensoersjoch dy’t troch de oarehelten ûndertekene is. As it fermogen fan elk fan de 
oarehelten negatyf is of de mienskip nei it opheffen fan de houliksbetingsten in negatyf eigen fermogen sjen lit, sil de rjochtbank nei’t oannommen wurde mei de tastimming wegerje.
dat hja ta opheffing fan de houliksbetingsten oergean wolle omdat ✍⇦
(KARBLOK C: wiziging fan houliksbetingsten yn oare houliksbetingsten⇨)
dat hja neffens it taheakke ✍ôfskrift ✍úttreksel fan de houliksakte op ✍ yn de gemeente ✍ 
meielkoar troud binne;
dat hja foarôf mei in akte, op ✍ passearre foar mr. ✍, notaris, fêstige yn ✍ houliksbetingsten 
makke hawwe, en fan dy houliksbetingsten giet hjirby in ôfskrift;
dat hja dy houliksbetingsten wizigje wolle neffens bygeande ûntwerp-akte, opsteld troch mr. 
✍, notaris, fêstige yn ✍,
dat de wiziging fan (de kêsten ...) fan de besteande houliksbetingsten koart gearfette ynhâldt 
dat (...)44 As troch it wizigjen fan de houliksbetingsten in beheinde mienskip ûntstiet, moat in 
ferklearring lykas neamd yn noat 3 opnommen wurde. Yn oare gefallen, bygelyks by it 
tafoegjen fan in ferrekkenbetingst oan de besteande houliksbetingsten, is sa’n ferklearring net 
nedich. Wurdt yn sa’n gefal in besteande mienskip ûntbûn, dan sille de oarehelten harren yn 
begjinsel wol solidêr oanspraaklik stelle moatte foar de besteande mienskipsskulden (sjoch 
hjirnei ek by de Dozy-klausule)., sadat gjin gefaar foar beneidieling fan skuldeaskers bestiet;
dat hja de houliksbetingsten dy't troch harren makke binne, wizigje wolle omdat ✍.⇦

FERSYKJE

oan de rjochtbank om goedkarring te jaan ta it ✍meitsjen ✍wizigjen fan dy houliksbetingsten.

Tekene yn ✍.
