Testamint langstlibjende persoan net-troude partners mei bern (KNB-model BTE03E - 
ferzje 01-11-2004 / fa-ferzje 13-01-2006)

Hjoed ✍ferskynde foar my, ✍, notaris fêstige yn ✍:
de hear ✍ (legitimaasje: ✍ paspoartnûmer ✍ / ✍ identiteitskaartnûmer ✍), ✍(berop), 
wenjend yn ✍, ✍(adres), berne yn ✍ op ✍, en net-troud ✍en net troud west en registrearre as 
partner fan ✍.
De ferskynde persoan ferklearre as neikommend oer syn neilittenskip te beskikken.
A. Werropping
Ik werrop alle uterste wilsbeskikkings dy't troch my foar dit testamint makke binne.
NB: By dizze werropping wurde kodisilen ek werroppen.
B. Erfstelling en legaten
1. Ik beneam myn partner ✍ mei wa't ik sûnt ✍ in mienskiplike hûshâlding haw en mei wa't 
ik neffens ✍ in gearlibbingsoerienkomst oangien bin dy't foar in notaris passearre is ta myn 
iennige erfgenamt.
2. Ik legatearje oan elk fan myn bern in bedrach dat oerienkomt mei it erfdiel dat hja krige 
hawwe soene as hja tagelyk mei myn partner as erfgenamt ta myn neilittenskip roppen wiene.
3. Om de grutte fan it legaat fêst te stellen, moat de wurdearring fan it goed en skulden fan 
myn neilittenskip dien wurde yn ûnderling oerlis. As skulden wurde in dat ferbân allinnich 
oanmurken de skulden neamd yn kêst 4:7 lid 1 ûnder a. oant en mei d. Boargerlik Wetboek, 
foar safier't hja fan tapassing binne. As yn ûnderling oerlis gjin oerienstimming berikt wurdt 
oer de wurdearring, wurdt dy dien troch in saakkundige, te beneamen troch de kantonrjochter 
fan de rjochtbank fan it arrondissemint dêr't ik myn lêste wenplak yn hie en, as dat wenplak 
bûten Nederlân leit, troch de kantonrjochter fan de rjochtbank yn it arrondissemint ✍.
4. As in bern ûnweardich is, foar my ferstoarn is of it legaat fersmyt sûnder in berop te dwaan 
op syn legitym poarsje, komt it legaat ta oan syn ôfstammelings neffens de regels fan 
plakferfolling yn it erfrjocht by ferstjerren.
5. It legaat is opeaskber:
- by it ferstjerren fan myn partner;
- by har fallisemint of wannear't de skuldsanearringsregeling op har fan tapassing ferklearre 
wurdt;
- as hja trout of in registrearre partnerskip oangiet,
(KARBLOK⇨)
sûnder it meitsjen fan houliksbetingsten of partnerskipsbetingsten. Dy betingsten moatte 
ynhâlde de útsluting fan elke mienskip fan goed sûnder tafoeging fan hokker ferrekkenbetingst 
dan ek dat liedt of liede kin ta ferrekkening fan fermogen dat troch har yn it houlik of 
partnerskip oanbrocht is;⇦
(KARBLOK±)
of it moast wêze dat hja wissichheid stelt foar it foldwaan fan de foarderings;⇦
- as hja foar it foarsjen yn har libbensûnderhâld oanspraak makket op finansjele stipe fan 
oerheidswegen;
- as hja foar it foarsjen yn har libbensûnderhâld oanspraak makket op in foarsjenning fan 
oerheidswegen dêr't in fermogenstoets foar hantearre wurdt.
6. Oer it bedrach dat myn bern út kreft fan it legaat te foarderjen hawwe, ✍wurdt gjin rinte 
fergoede ✍moat troch myn partner in rinte fergoede wurde fan ✍ prosint (✍ %) it jier. Dêrby 
wurdt allinnich de haadsomme yn oanmerking nommen. Dy rinte is tagelyk mei de 
haadsomme opeaskber.
7. Myn partner kin de haadsomme of de rinte dy't dêr oer betelle wurde moat altyd hielendal 
of foar in part foldwaan.
8. As de legatarissen oer harren winning suksesjerjochten of troch dy winning oare belestings 
lykas de fermogensrendemintsheffing betelje moatte, moat myn partner it bedrach dat hja 
betelje moatte fuortdaliks oan harren útkeare of út namme fan harren foldwaan. Itjinge dat 
myn partner betellet, wurdt yn mindering brocht op it bedrach dat hja út krêft fan it legaat 
betelje moat.
9. As in ôfstammeling in berop docht op syn legitym poarsje komt it legaat dat oan him 
tamakke is te ferfallen. De foardering fan in legitimaris kin allinnich tsjin myn partner ynsteld 
wurde en is net earder opeaskber as by har ferstjerren.
C. Utslutingsklausule
Ik bepaal dat al itjinge dat út myn neilittenskip wûn wurdt en itjinge dat troch saakferfanging 
dêrfoar yn it plak komt en ek de fruchten dêrfan net falle yn in mienskip fan goed of in 
mienskip fan registrearre partnerskip en net yn oanmerking nommen wurde meie by in 
ferrekkenbetingst.
D. Frijstelling ynbring
Ik stel myn ôfstammelings frij fan de ferplichting ta it ynbringen fan jeften yn myn 
neilittenskip, op hokker stuit oft dy ek dien binne, of it moast wêze dat by in jefte skriftlik 
oars bepaald is.
E. Eksekuteur
Sjoch boustien BTEBS10E
F. Ferfal beskikkings partner
As op it stuit fan myn ferstjerren de gearwenning mei myn partner ferbrutsen is, ferfalle de 
beskikkings dy't hjirfoar ûnder B. en E. neamd binne en ferervet myn neilittenskip neffens de 
wet. De beskikkings bliuwe lykwols yn stân as oan de gearwenning troch omstannichheden 
bûten ús wil om in ein kommen is.
G. Rjochtskar
Ik bepaal dat op de fererving fan myn neilittenskip it Nederlânske rjocht fan tapassing is.
Slotbepalings
De ferskynde persoan is my, notaris, bekend.
Foar it passearjen fan de akte is troch my, notaris, oan de ferskynde persoan meidieling dien 
fan de saaklike ynhâld fan de akte en haw ik dêrop in taljochting jûn.
De ferskynde persoan ferklearre fan de ynhâld fan de akte kennis nommen te hawwen en mei 
beheind foarlêzen yn te stimmen.
Dizze akte is passearre yn ✍ op de dei dy't yn it haad fan de akte neamd is.
Fuortdaliks nei ✍beheinde ✍folsleine foarlêzing is de akte ûndertekene troch de ferskynde 
persoan en my, notaris.
