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OFFERTE ALGEHELE VOLMACHT/LEVENSTESTAMENT(EN)
Een levenstestament is in wezen een algehele volmacht voor alle rechtshandelingen (uitgezonderd
de rechtshandelingen welke volgens de wet de volmachtgever in persoon hoort te verrichten,
zoals bijvoorbeeld een testament).
Standaard algehele volmacht/levenstestament voor allerlei rechtshandelingen
A. Voor één volmachtgever
Het opmaken en passeren van de algehele volmacht/levenstestament voor één volmachtgever
Notarieel salaris
Wettelijke inzagen (BRP, CCBR, CIR, VIS, per persoon)
Bijdrage Kwaliteitsfonds Notariaat
Kosten Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
21% BTW
Bedrag inclusief BTW

450,00
10,00
8,22
6,50
99,69
€ 574.41

B. Voor twee volmachtgevers (echtpaar/partners)
Het opmaken en passeren van de algehele volmacht/levenstestament voor twee volmachtgevers
Notarieel salaris
Wettelijke inzagen (BRP, CCBR, CIR, VIS, per persoon) 2x €10
Bijdrage Kwaliteitsfonds Notariaat
Kosten Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) 2x €6,50
21% BTW
Bedrag inclusief BTW

600,00
20,00
16,44
13,00
136,38
€ 785,82

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

Toelichting tarief
De hierboven opgenomen offerte is gebaseerd op:
- één bespreking op ons kantoor voor het doornemen van uw wensen,
- het vervolgens éénmaal opmaken en versturen van de concept akte(n)
- het bij het verlijden (ondertekenen) van de akte(n) uitleggen van de inhoud daarvan en het
verlijden (ondertekenen) van de akte(n),
- het afgeven van één afschrift van de akte(n).
Bespreking, ondertekenen en benodigde documenten
Tijdens een bespreking worden onder andere de onderstaande punten met u doorgenomen en
worden uw wensen geïnventariseerd.
Bij de bespreking en de ondertekening is het noodzakelijk dat de volmachtgever(s) aanwezig zijn.
De gevolmachtigde(n) mogen ook aanwezig zijn, maar dit hoeft niet. Als zij niet mee komen
hebben wij van hun de volledige naam en geboortedatum nodig.
Naar de bespreking hoeft u verder alleen uw legitimatiebewijs mee te nemen.
Inhoud levenstestament
We gaan er in principe van uit dat de gevolmachtigde alles mag doen waarvoor een volmacht
mogelijk is. Alle rechtshandelingen waarvoor een volmacht kan worden gegeven is dus hiermee
geregeld. Wel is er een beperking in de akte. De gevolmachtigde mag niet:
1. de volmachtgever als borg verbinden;
2. bewilligen in enig beding van hoofdelijkheid en/of ondeelbaarheid, behoudens in het belang
van de volmachtgever en/of diens echtgenoot/echtgenote/partner en/of kinderen, onder de
gebruikelijke bepalingen en voorwaarden en voorts onder de overige bepalingen en
voorwaarden die de gevolmachtigde nodig, nuttig en/of wenselijk acht.
Hoofdvragen voor opmaken levenstestament
De volgende vragen worden in ieder geval met u doorgenomen:
1. Wie wordt de gevolmachtigde. Eventueel een reserve?
2. Mag de volmacht direct ingaan of na verklaring van arts?
3. Mag de gevolmachtigde schenken?
4. Wilt u in de akte euthanasie en behandelverbod vermeld hebben?
5. Heeft u een lijst van wensen als bijlage bij de akte?
6. Moet er een toezichthouder benoemd worden?
Ingang volmacht
U heeft de keuze om de volmacht direct te laten ingaan of pas na verklaring van een arts (of de
notaris) dat de volmachtgever wilsonbekwaam is. In het laatste geval zullen er te zijner tijd
daarvoor kosten worden gemaakt. Direct in laten gaan is goedkoper, maar u moet de
gevolmachtigde dan wel kunnen vertrouwen.
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Giften en schenkingen
Voor schenking aan kinderen kunnen nadere voorwaarden worden opgenomen in de algehele
volmacht.
Meerwerk
Om de kosten te beperken bieden wij een keuze uit de meest gebruikelijke zaken.
Als u nog aanvullende specifieke wensen heeft, dan wordt het maatwerk, waarbij het tarief hoger
wordt.
Als meerwerk geldt voorts:
- het houden van een bespreking en/of het verlijden (ondertekenen) van een akte buiten
kantoor: de reistijd (heen en terug) wordt in rekening gebracht op basis van een uurtarief à
€200, te vermeerderen met BTW;
- spoedzaken (tussen bespreking inhoud levenstestament en passeren zit minder dan 1 week):
er wordt een bedrag van extra € 100, te vermeerderen met BTW, in rekening gebracht;
- indien u extra besprekingen wenst, al dan niet telefonisch en/of per email,
- indien het noodzakelijk is dat het protocol beoordeling wilsbekwaamheid wordt gehanteerd
(als er een vermoeden is dat iemand zijn wil niet kan bepalen bijvoorbeeld een zeer hoge
leeftijd);
- juridisch uitzoekwerk.
Voor het meerwerk wordt, voor zover niet anders aangegeven, een tarief van € 200 per uur (te
vermeerderen met BTW) in rekening gebracht.
Tolk
Wanneer een partij bij de akte de Nederlandse taal van de akte niet verstaat, is de notaris
wettelijk verplicht om bij het passeren een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, aanwezig
te laten zijn. Deze tolk dient tijdens het passeren de inhoud van de akte te vertalen in de
moedertaal van de betreffende partij. De tolk dient de akte ook mee te ondertekenen.
Het is aan u zelf om een tolk te regelen. Wij kunnen u daarbij mogelijk wel helpen. De kosten van
de tolk komen voor uw rekening en lopen niet via ons kantoor.
Annulering na opdracht
Voorts geldt dat indien de gegeven opdracht uiteindelijk niet leidt tot het ondertekenen van de
akte(n), voor de reeds verrichte werkzaamheden het notarieel honorarium, te vermeerderen met
21% BTW, in rekening zal worden gebracht.
Privacy / AVG
Binnen ons kantoor worden van alle klanten persoonsgegevens verwerkt. De regels voor het
beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze
wetgeving wordt nageleefd. Notariskantoor Mr. M. Rompes voldoet aan de eisen van de AVG.
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Onze privacyverklaring behorende bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt
u downloaden op www.rompes.nl/privacy
Voor het opnemen van uw levenstestament in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)
dient u apart toestemming te geven. Meer informatie hierover en de bijbehorende privacy
verklaring is te vinden op www.notaris.nl/centraal-levenstestamentenregister
Slot
Deze offerte is geldig tot 3 maanden na ontvangst, onder voorbehoud van tariefswijzigingen van
derden.
Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke voorwaarden te
downloaden zijn op www.rompes.nl/av
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, wordt u vriendelijk verzocht, voor zover dit
nog niet is gedaan, telefonisch contact met ons op te nemen teneinde een afspraak te maken voor
het plannen van een bespreking op ons kantoor.
U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs of identiteitskaart) mee te
nemen naar de bespreking.
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