Blêd  fan  

Testamint oarehelten sûnder bern/Fidei-commis de residuo (KNB-model BTE04E - ferzje 
01-11-2004 / fa-ferzje 15-03-2005)

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 fidei-commis de residuo
1. As ik ferstjer sûnder ôfstammelings nei te litten, beneam ik myn oarehelte ta myn iennige 
erfgenamt.
Ik bepaal dat itjinge fan myn neilittenskip by it ferstjerren fan myn oarehelte, by har 
fallisemint of by it op har fan tapassing wurden fan de skuldsanearringsregeling natuerlike 
persoanen ûnfertard oanwêzich is takomt oan dyjingen dy't myn erfgenamten by ferstjerren 
west hawwe soene as ik op ien fan de hjirfoar neamde stuiten wei wêze soe. Myn oarehelte, 
hjirnei ek te neamen, de beswierre persoan, is dêrom erfgenamt ûnder it ûntbinende betingst 
dat by har ferstjerren, fallisemint of skuldsanearring de niisneamde erfgenamten by ferstjerren 
besteane. De erfgenamten by ferstjerren, hjirnei ek te neamen de ferwachters, binne 
erfgenamten ûnder itselde útstellende betingst. As it betingst op ien fan de niisneamde stuiten 
net ferfolle is, ferfalt er.
As ûntbinend en útstellend betingst jildt de ferklearring fan myn oarehelte ek dat hja it 
beswierre fermogen ta beskikking stelt fan de ferwachters.
(FARIABEL BLOK⇨)
en ek it yn libben wêzen fan myn oarehelte op it stuit dat ✍ moannen ✍jierren nei myn 
ferstjerren ferstrutsen binne.⇦
2. Foar de ferhâlding tusken de beswierre persoan en de ferwachters oangeande myn 
neilittenskip, hjirnei ek te neamen it beswierre fermogen, jilde de neikommende bepalings:
a. De beswierre persoan moat binnen in jier nei myn ferstjerren mei in notariële akte in 
beskriuwing opmeitsje fan it beswierre fermogen.
(FARIABEL BLOK⇨)
Dejingen dy't nei alle gedachten de ferwachters binne en dàn yn libben binne, hawwe it rjocht 
om by de beskriuwing bywêzich te wêzen. Hja moatte dêrta tidich troch de oanbelangjende 
notaris oproppen wurde.⇦
b. As ta myn neilittenskip goed heart dat yn in houliksmienskip falt, is de beswierre persoan 
frij yn de ferdieling fan dy mienskip dêr't hja by fêststelt hokker goed ta it beswierre fermogen 
heart.
(FARIABEL BLOK⇨)
c. De beswierre persoan moat alle jierren oan dejingen dy't nei alle gedachten de ferwachters 
binne en yn libben binne in ûndertekene krekte opjefte stjoere fan it goed dat net mear 
oanwêzich is, fan goed dat dêrfoar yn it plak kommen is en fan foardielen dy't dat goed 
oplevere hat en dy't gjin fruchten binne.⇦
d. Goed dat troch de beswierre persoan wûn wurdt tsjin foldwaning fan in tsjinprestaasje heart 
ta it fermogen dêr't mear as de helte fan de tsjinprestaasje út ôfkomstich is. Foar safier't middels út it oare fermogen brûkt binne, ûntstiet te'n geunste fan dat oare fermogen in 
nominale fergoedingsplicht mei de grutte fan it finansiere bedrach.
e. De beswierre persoan hoecht foar de ferwachters oer gjin wissichheid te stellen.
f. De beswierre persoan moat it beswierre fermogen ôfsûnderlik administrearje en safolle 
mooglik apart belizze. Fruchten fan dat fermogen hearre dêrta salang't hja net foar it oare 
fermogen fan de beswierre persoan ôfsûndere binne.
g. De beswierre persoan is ferplichte om it goed dat ta it ferswierre fermogen heart op syn 
kosten tsjin de gebrûklike gefaren te fersekerjen by in deeglike fersekeringsmaatskippij.
h. De beswierre persoan is sûnder betingsten befoege en ferfrjemdzje it goed dat ta it 
fermogen heart en fertar it fermogen, mei útsûndering fan itjinge dat hjirnei ûnder i. bepaald 
is.
i. De beswierre persoan mei út it beswierre fermogen gjin skinkings of jeften dwaan, útsein as 
it giet om gebrûklike, lytse skinkings.
j. By it yn ferfolling gean fan it betingst rêst op de beswierre persoan of har rjochtwinners de 
ferplichting om oan te toanen wat fan it beswierre fermogen ferfrjemde of fertard is.
k. Skulden en dêrmei gearhingjende rinten en kosten dy't besteane op it stuit fan it yn 
ferfolling gean fan in betingst wurde ta it eigen fermogen rekkene en moatte dêrút foldien 
wurde. Net earder as it eigen fermogen net tarikkend is, komme de skulden foar de lêst fan it 
beswierre fermogen.
(FARIABEL BLOK⇨)
Heart ta it beswierre fermogen in foardering fan my op de beswierre persoan, dan wurdt dy 
foardering troch en by myn ferstjerren achte fertard te wêzen.⇦
C. Neiere erfstelling
(KARBLOK⇨)
As de erfstelling foar myn oarehelte gjin effekt sortearret, ferervet myn neilittenskip neffens 
de wet.⇦
(KARBLOK⇨)
As de erfstelling foar myn oarehelte gjin effekt sortearret, beneam ik ✍ ta myn iennige 
erfgenamten.⇦
D. 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.
E. Skieding/Skieding fan tafel en bêd
As op it stuit fan myn ferstjerren skieding of skieding fan tafel en bêd útsprutsen is of in 
fersyk dêrta dien is, slút ik myn oarehelte út as erfgenamt yn myn neilittenskip en ferfalle alle 
beskikkings foar myn oarehelte. Yn dat gefal giet de erfstelling dy't ûnder C. neamd is yn.
F. 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.
