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OFFERTE OPHEFFING HUWELIJKSE VOORWAARDEN
Het opheffen van huwelijkse voorwaarden bestaat uit het opstellen van nieuwe
huwelijksevoorwaarden waarin u aangeeft een algehele of beperkte gemeenschap van goederen
in te voeren.
notarieel salaris
wettelijke inzagen (BRP, CCBR, CIR, VIS, per persoon) 2x €10
wettelijke kosten Kwaliteitsfonds Notariaat
21% btw over bovenstaande
griffierecht
totaal inclusief btw

450,00
20,00
8,22
100,43
191,00
€ 769,65

Toelichting
De hierboven opgenomen offerte voor opheffing huwelijkse voorwaarden staande huwelijk is
gebaseerd op:
- een bespreking van uw wensen,
- het vervolgens opmaken en versturen van uw concept huwelijkse voorwaarden en een
bijbehorende brief,
- het bij het verlijden (ondertekenen) van de akte uitleggen van de inhoud daarvan,
- het verlijden van de akte,
- het aanmelden van de akte bij de rechtbank
- het afgeven van afschriften van de akte.

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

Meerwerk
Ons tarief geldt voor alle hiervoor gemelde werkzaamheden, met dien verstande dat deze in totaal
niet meer tijd in beslag nemen dan twee uur inzake de huwelijkse voorwaarden.
Nemen de werkzaamheden wel meer tijd in beslag, bijvoorbeeld omdat er meerdere besprekingen
zijn, er diverse correspondentie wordt gevoerd of telefonische inlichtingen worden verzocht, dan
berekenen wij, naast het hierboven gemelde tarief, een uurtarief van € 150,- te vermeerderen met
21% btw.
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.
Inhoud nieuwe huwelijkse voorwaarden
De opheffing huwelijkse voorwaarden met de invoering van de oude algehele gemeenschap van
goederen (zoals geldend tot en met 31-07-2017) starten normaal gesproken met:
“Algehele gemeenschap van goederen"
De echtgenoten zijn in gemeenschap van goederen gehuwd zoals geldend op 31-12-2017.”
Alle baten en schulden worden gemeenschappelijk, tenzij geërfd of geschonken gekregen met
privé-clausule. U moet dus heel goed elkaars vermogen kennen.
Bij de bespreking van de huwelijkse voorwaarden dient u zich voorts voor te bereiden op wat er
dient te gebeuren bij echtscheiding. Overlijden is meestal niet zo’n probleem doordat de
echtgenoten toch wel van elkaar erven.
Bij de bespreking zal ook onder meer het volgende punt aan de orde komen:
wel of niet: Verevening pensioenrechten
Artikel 9
Ingeval van echtscheiding dan wel scheiding van tafel en bed geldt het navolgende:
1. De waarde van aanspraken op al of niet ingegane pensioenrechten wordt verevend conform
het bepaalde in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, tenzij schriftelijk anders
wordt bepaald met het oog op echtscheiding of scheiding van tafel en bed.
Op grond van de wet geldt dus dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken bij
echtscheiding of scheiding van tafel en bed bij helfte worden verdeeld. U kunt hiervan echter
afwijken door de opgebouwde pensioenaanspraken niet te delen of wel te delen, maar dan in
andere verhoudingen of u kunt ook de vóór het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken
meenemen in de deling.

Annulering na opdracht
Voorts geldt dat indien de gegeven opdracht uiteindelijk niet leidt tot het ondertekenen van de
akte, voor de reeds verrichte werkzaamheden, 2/3 gedeelte van 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.
Onze privacyverklaring behorende bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt
u downloaden op www.rompes.nl/privacy
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, van welke voorwaarden u
hierbij een exemplaar aantreft en/of welke te downloaden zijn op www.rompes.nl/av
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, verzoek ik u telefonisch contact met ons op te
nemen teneinde een afspraak te maken voor een bespreking op ons kantoor.
Ik verzoek u vriendelijk een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs of identiteitskaart) mee
te nemen naar de bespreking.

