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LEGALISATIE
Legalisatie
Legalisatie per handtekening zonder BTW-bon
Notarieel salaris legalisatie

€ 25,00

Legalisatie met BTW-bon
Legalisatie per handtekening met BTW-bon.
Indien u (bijvoorbeeld als ondernemer) een BTW-bon wenst, dan moeten wij een dossier
aanmaken en een nota opmaken. De extra kosten hiervoor zijn € 50,00.
Notarieel salaris legalisatie
20,66
50,00
Notarieel salaris dossier en nota
14,84
BTW
€ 85,50
Totaal
Legalisatie met apostille
Legalisatie per handtekening met één apostille, inclusief BTW-bon.
Notarieel salaris
BTW
Griffiekosten (btw-vrij)
Totaal

100,00
21,00
20,00
€ 141,00

Toelichting
Bij een legalisatie stelt de notaris alleen de identiteit vast aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs. De notaris beoordeeld niet te inhoud van het te legaliseren document en geeft
hier geen informatie of advies over.
U dient er na de legalisatie zelf voor te zorgen dat het gelegaliseerde document bij de betreffende
notaris terecht komt.
BTW-id.nr: NL8591.46.406.B.01 / KvK nummer 72541334
Per 1 oktober 2018 is de notarispraktijk, welke voor die datum werd uitgevoerd door MR Praktijk B.V., tevens handelend onder de
handelsnaam Notariskantoor Mr. M. Rompes, voortgezet door MR Notariaat B.V., tevens handelend onder de naam: Notariskantoor Mr.M.M. Rens.
Op de dienstverlening (die is voortgezet) door MR Notariaat B.V. zijn vanaf 1 oktober 2018 algemene voorwaarden van toepassing, verkrijgbaar op het
kantoor en op www.rompes.nl/av, waarin verdere beperkingen van de aansprakelijkheid zijn opgenomen

Slot
Deze offerte is geldig tot 3 maanden na ontvangst, onder voorbehoud van tariefswijzigingen van
derden.
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, verzoek ik u, voorzover dit nog niet is gedaan,
telefonisch contact met ons op te nemen teneinde een afspraak te maken.
Ik verzoek u vriendelijk een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs of identiteitskaart) mee
te nemen en het te legaliseren document.
De kosten kunnen worden voldaan per pin of contant. Als u contant wilt betalen verzoeken wij u
om het gepast mee te nemen.

