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SAMENLEVINGSCONTRACT

INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden: ------------------------------------------------------------------------
*keuze 1* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- dat zij sinds *** samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren; ------------
*einde keuze 1* -----------------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 2* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- dat zij met ingang van *** zullen gaan samenwonen en een gemeenschappelijke ----------

huishouding zullen gaan voeren; --------------------------------------------------------------------------
*einde keuze 2* -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- dat zij er door mij, notaris, op zijn gewezen dat uit het enkele feit dat zij samenwonen in -

hun onderlinge verhouding geen vermogensrechtelijke gevolgen voortvloeien, en dat-----
vermogensrechtelijke aanspraken tussen hen over en weer dus alleen ontstaan als zij ---
dat uitdrukkelijk overeenkomen; ---------------------------------------------------------------------------

- dat zij in verband daarmee, ter regeling van hun onderlinge vermogensrechtelijke ---------
verhouding, zijn overeengekomen als volgt: -----------------------------------------------------------

KOSTEN GEMEENSCHAPPELIJKE HUISHOUDING----------------------------------------------------
Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gedurende de periode dat partijen samenwonen zijn zij over en weer verplicht in elkaars

levensonderhoud te voorzien.------------------------------------------------------------------------------
*keuze 3* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De gebruikelijke kosten van de huishouding komen voor rekening van beide partijen, -----

naar evenredigheid van hun inkomens; -----------------------------------------------------------------
voor zover de kosten van de huishouding de inkomens van partijen te boven gaan, -------
worden deze kosten voldaan uit de vermogens van partijen, steeds naar evenredigheid--
van de omvang daarvan. ------------------------------------------------------------------------------------

*einde keuze 3* -----------------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 4* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De gebruikelijke kosten van de huishouding komen voor rekening van beide partijen, -----

ieder voor de helft, ongeacht hoe de beide inkomens zich verhouden en ongeacht ieders
vermogen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien en voor zover een van beide partijen niet in staat is om de voor zijn/haar rekening
komende helft van de gebruikelijke kosten van de huishouding uit inkomen en/of-----------
vermogen te voldoen, wordt zijn/haar bijdrageplicht verlaagd tot het maximale bedrag ----
dat hij/zij kan betalen, en komt het resterende deel van de gebruikelijke kosten van de ---
huishouding – dus meer dan de helft en eventueel zelfs alle kosten – voor rekening van -
de andere partij. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Het bepaalde in de vorige volzin kan, als een van partijen in het geheel geen inkomen ---
en vermogen heeft, dus ook betekenen dat de kosten van de huishouding helemaal voor
rekening komen van de partij die wel inkomen en/of vermogen heeft. --------------------------

*einde keuze 4* -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Het hiervoor in lid 2 bedoelde gedeelte van het inkomen bestemd voor de kosten van de

gemeenschappelijke huishouding of zoveel meer als partijen wensen, wordt gestort op---
een gemeenschappelijke bankrekening en/of in een gemeenschappelijke kas. Deze ------
gemeenschappelijke bankrekening en/of deze gemeenschappelijke kas wordt/worden op
naam van beide partijen gesteld; zij zijn daarin ieder voor de helft gerechtigd zoals nader
bepaald in artikel 5 lid 4. -------------------------------------------------------------------------------------

4. Een partij, die over enig kalenderjaar meer heeft bijgedragen in de kosten van de----------
huishouding dan het aandeel dat ingevolge het vorenstaande voor haar rekening komt,--
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heeft het recht om het teveel betaalde van de andere partij terug te vorderen; dit-----------
vorderingsrecht vervalt indien betaling of verrekening niet binnen één jaar na het einde --
van het desbetreffende kalenderjaar heeft plaatsgehad of schriftelijk is gevorderd.---------

VERGOEDINGEN---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Partijen zijn, voor zover zij niet anders overeenkomen, verplicht aan elkaar te vergoeden

hetgeen aan het vermogen van de ene partij is onttrokken ten bate van de andere partij.
Als onttrekking geldt ook de situatie, dat een partij een groter deel van de tegenprestatie
voor een gezamenlijk goed voldoet dan waartoe zij verplicht is. ----------------------------------
De vergoeding is terstond opeisbaar, tenzij uit een regeling in deze akte iets anders ------
voortvloeit of de redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.-----

2. Een vordering als bedoeld in lid 1 is renteloos en wordt berekend naar de waarde op de-
dag van de onttrekking met inachtneming van het nominaliteitsbeginsel, alles tenzij uit ---
een regeling in deze akte iets anders voortvloeit of partijen schriftelijk iets anders ----------
overeenkomen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het recht op de vergoeding vervalt, onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 4, als-------
betaling of verrekening niet binnen vijf jaar na de onttrekking heeft plaatsgehad of ---------
schriftelijk is gevorderd, tenzij partijen het vergoedingsrecht schriftelijk hebben -------------
vastgelegd.------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. De in lid 3 bedoelde vervaltermijn geldt niet voor het recht op vergoeding van premies ---
en koopsommen als bedoeld in artikel 3 en voor vorderingen als bedoeld in artikel 4. -----

PREMIES VAN LEVENSVERZEKERING --------------------------------------------------------------------
Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De premies van een overlijdensrisicoverzekering (het risico-deel van een gemengde------------
verzekering en ongevallenverzekering daaronder begrepen) vallen niet onder de kosten van -
de huishouding als bedoeld in artikel 1. -----------------------------------------------------------------------
Deze premies zijn persoonlijke schulden van diegene van partijen die overeenkomstig de -----
verzekeringspolis de premies is verschuldigd, en blijven dus voor rekening van de---------------
premieplichtige. In geval van een verrekening van de desbetreffende premies en ----------------
koopsommen wordt daarover tevens de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 juncto ----
6:120 lid 1 Burgerlijk Wetboek over de desbetreffende periode vergoed. ----------------------------
EIGEN WONING ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Indien de door partijen gezamenlijk bewoonde woning aan partijen tezamen toebehoort,-

en de tegenprestatie voor meer dan het breukdeel dat correspondeert met het deel -------
waartoe zij in de woning gerechtigd is uit het vermogen van een partij afkomstig is,--------
ontstaat voor deze partij voor het meerdere een vordering op de andere partij. --------------

2. Indien ter financiering van de woning een geldlening werd aangegaan, zijn partijen, -------
tenzij zij schriftelijk iets anders overeenkomen, voor die lening draagplichtig naar rato ----
van de eigendomsverhouding en is het hierboven in de lid 1 bepaalde van -------------------
overeenkomstige toepassing met betrekking tot de op die lening verrichte aflossingen. ---
*keuze 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien tijdens de samenwoning van partijen aflossingen plaatsvinden in het kader van----
de periodieke gecombineerde betaling van rente en aflossing van een ------------------------
eigenwoningschuld op annuïteitenbasis, beschouwen, in aanvulling op/afwijking van het-
bepaalde in de vorige volzin en tenzij partijen schriftelijk iets anders overeenkomen, de --
aflossingen wel als deel van de netto-kosten van de woning en dus als kosten van de----
huishouding als bedoeld in artikel 1 lid 2, zodat de aflossingen er niet toe leiden dat er---
een vordering van de ene partij op de andere partij ontstaat. -------------------------------------
*einde keuze 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Indien tijdens de samenwoning van partijen aflossingen plaatsvinden in het kader van----
de periodieke gecombineerde betaling van rente en aflossing van een ------------------------
eigenwoningschuld op annuïteitenbasis, beschouwen, in aanvulling op/afwijking van het-
bepaalde in de vorige volzin en tenzij partijen schriftelijk iets anders overeenkomen, de --
aflossingen niet als deel van de netto-kosten van de woning en dus als kosten van de ---
huishouding als bedoeld in artikel 1 lid 2, zodat de aflossingen er wel toe leiden dat er ---
een vordering van de ene partij op de andere partij ontstaat. -------------------------------------
*einde keuze 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen de ingevolge de voorgaande -----
leden van dit artikel ontstane vorderingen worden berekend met inachtneming van het ---
nominaliteitsbeginsel en renteloos zijn.------------------------------------------------------------------
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen de vorderingen eerst opeisbaar--
zijn bij vervreemding van de woning (toedeling aan één der partijen en economische -----
eigendomsoverdracht daaronder begrepen), bij het einde van de samenwoning en --------
indien de schuldenaar failleert, aan hem surseance van betaling wordt verleend of de ----
wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard. -----------------

4. Indien partijen in verband met de financiering van een aan hen tezamen toebehorende --
woning een levensverzekering hebben gesloten, is het bepaalde in lid 2 van ----------------
overeenkomstige toepassing met betrekking tot de contante waarde van het spaardeel --
van deze levensverzekering dat tijdens de samenwoning wordt opgebouwd. ----------------
Als het voor de toepassing van deze overeenkomst (artikel 3) of om andere redenen -----
nodig is, zullen partijen met betrekking tot het overlijdensrisicodeel van de -------------------
levensverzekering zorg dragen voor premiesplitsing.------------------------------------------------

6. Uit geen van de regelingen als opgenomen in dit artikel kan te eniger tijd het bestaan ----
van een huurverhouding worden afgeleid. --------------------------------------------------------------

INBOEDELGOEDEREN; VERVOERMIDDELEN; "EN/OF"-REKENINGEN------------------------
Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Inboedelgoederen, waaronder begrepen tot meubilering van de gezamenlijk bewoonde--

woning(en) dienende zaken, huishoudelijke apparaten en andere ten behoeve van de----
gewone gang van de gemeenschappelijke huishouding strekkende goederen en-----------
verzamelingen van boeken en voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige --
aard, en vervoermiddelen die door partijen ten behoeve van de gemeenschappelijke---------
huishouding worden gebruikt, ongeacht op wiens naam het eventuele kentekenbewijs is ----
gesteld, behoren, ongeacht de herkomst van deze goederen of de wijze van financiering----
daarvan, toe aan beide partijen, ieder voor de helft.------------------------------------------------------
Voormelde goederen zijn alleen dan niet gemeenschappelijk indien daarvan blijkt uit een
door beide partijen ondertekende verklaring. ----------------------------------------------------------

2. Met het oog op het bepaalde in het vorige lid wordt ieder van partijen geacht bij de --------
aanschaf van de aldaar bedoelde gemeenschappelijke goederen tevens op te treden als
vertegenwoordiger van de andere partij, en worden de goederen welke op enigerlei-------
wijze uitsluitend worden of werden verkregen door één van partijen bij deze (bij ------------
voorbaat) ten titel van ruil voor de onverdeelde helft overgedragen aan de andere partij. -
Partijen verklaren, dat de thans aan hen toebehorende goederen als in het vorige lid -----
bedoeld, welke door ieder van hen in de ruil zijn betrokken, ongeveer evenveel waard----
zijn, zodat zij ter zake niets meer van elkaar te vorderen hebben. -------------------------------
Het enkele feit dat één van partijen na het einde van de samenleving goederen onder----
zich heeft kan aan die partij geen bewijsrechtelijk voordeel opleveren.-------------------------

3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel blijven de aldaar ------------
bedoelde goederen welke door één van partijen krachtens erfrecht of schenking zijn------
verkregen, alsmede de goederen die daarvoor door zaaksvervanging aantoonbaar in de
plaats zijn gekomen, ook indien dit niet uitdrukkelijk door de erflater/schenker is------------
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bepaald, aan de desbetreffende partij in privé toebehoren, tenzij partijen schriftelijk -------
anders bepalen.------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ongeacht de wijze van totstandkoming van het saldo zijn partijen ieder voor de helft ------
gerechtigd tot het saldo van op beider naam staande bankrekeningen-------------------------
("en/of"-rekeningen); een partij heeft ter zake slechts een vordering op de andere partij --
indien hij/zij kan aantonen dat dat is overeengekomen.---------------------------------------------

OVERLIJDEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. a. Indien een van partijen overlijdt, verblijven alle aan partijen gezamenlijk ----------------

toebehorende goederen, waaronder de gemeenschappelijke woning en de saldi op-
de in artikel 5 lid 4 bedoelde “en/of”-rekeningen, aan de langstlevende van hen.------

b. Degene aan wie de goederen ingevolge het bovenstaande verblijven is verplicht om
het aandeel van de ander in de eventuele schulden die op die goederen betrekking-
hebben als eigen schulden te voldoen, doch is overigens niet tot enige vergoeding--
verplicht. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Het bepaalde onder a. en b. geldt niet indien degene aan wie de goederen ------------
ingevolge het bovenstaande verblijven binnen drie maanden na het overlijden van --
de partner schriftelijk te kennen geeft dat hij/zij de verblijving niet wenst; voorts-------
vindt geen verblijving plaats indien partijen binnen dertig dagen na elkaar komen te-
overlijden. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Indien de verblijving geen effect sorteert, doch de langstlevende partij ten gevolge --
van het overlijden van de eerststervende partij een uitkering van levensverzekering-
ontvangt welke bestemd is om (een gedeelte van) de ten tijde van het overlijden op-
de aan partijen tezamen toebehorende woning rustende (hypotheek)schuld af te ----
lossen, is de langstlevende verplicht om een gedeelte van de verzekeringsuitkering-
dat overeenkomt met het aandeel van de overleden partner in bedoelde schuld aan
te wenden om het aandeel van (de rechtverkrijgenden van) de overledene in ---------
bedoelde schuld af te lossen, zonder dat daardoor een regresvordering op de --------
nalatenschap van de overleden partner ontstaat. ----------------------------------------------

2. Partijen verlenen aan elkaar en aan ieder van de medewerkers van het kantoor van de --
notaris, bewaarder van deze akte, voor het geval van overlijden onherroepelijk -------------
volmacht, met de macht van substitutie, om de in het kader van de in lid 1 bedoelde ------
verblijving vereiste levering(en) te bewerkstelligen. --------------------------------------------------
De kosten welke zijn verbonden aan het effectueren van de levering zijn voor rekening --
van de partij aan wie de goederen worden geleverd. ------------------------------------------------

3. Ingeval van overlijden vindt geen verblijving plaats als partijen kwalificeren als partner in
de zin van de Successiewet 1956 en er ten behoeve van de langstlevende van partijen --
een testamentaire voorziening is getroffen waardoor die partij verzorgd achterblijft. --------

EINDE VAN DE SAMENLEVING ANDERS DAN DOOR OVERLIJDEN ----------------------------
Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Indien de samenleving anders dan door overlijden eindigt, heeft ieder der partijen het ----

recht om gedurende drie maanden te wonen in de door hen tezamen bewoonde woning.
Het in artikel 4 bepaalde blijft gedurende die periode zoveel mogelijk van toepassing. ----

2. Indien de samenleving anders dan door overlijden eindigt, worden de goederen welke ---
aan partijen gezamenlijk toebehoren door partijen verdeeld met toepassing van de--------
beginselen van redelijkheid en billijkheid. ---------------------------------------------------------------

3. De waardering van de door partijen te verdelen goederen geschiedt in onderling overleg
en bij gebreke van overeenstemming dienaangaande door één of meer deskundigen, te-
benoemen door de Kantonrechter binnen wiens ressort de (laatste) gemeenschappelijke
woning van partijen is gelegen. ----------------------------------------------------------------------------
De Kantonrechter heeft de bevoegdheid om het aantal deskundigen vast te stellen. -------
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PARTNERPENSIOENREGELING------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Partijen wijzen elkaar over en weer aan als partnerpensioengerechtigde om in--------------

aanmerking te komen voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen) ingeval de ----------
pensioenregeling(en) waaraan partijen (zullen) deelnemen een partnerpensioen voor ----
ongehuwd samenwonenden kent (kennen).------------------------------------------------------------
Partijen verklaarden ermee bekend te zijn dat zij, om in aanmerking te komen voor een--
partnerpensioen, aan alle door het respectievelijk pensioenreglement gestelde eisen -----
moeten voldoen, en zich ervan bewust te zijn dat door het enkele feit dat zij een -----------
samenlevingscontract hebben nog geen pensioenaanspraken ontstaan. ----------------------
Partijen verklaarden deze wederzijdse aanwijzingen te hebben geaccepteerd. --------------

2. Indien voor de aanwijzing tot partnerpensioengerechtigde bijzondere vereisten worden --
gesteld aan de inhoud van een samenlevingscontract, dan worden de voorwaarden van-
de onderhavige overeenkomst reeds nu voor alsdan aangevuld met de voorschriften -----
welke nodig mochten zijn om partijen voor een aanwijzing als------------------------------------
partnerpensioengerechtigde in aanmerking te laten komen.---------------------------------------

DUUR SAMENLEVINGSCONTRACT -------------------------------------------------------------------------
Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*keuze 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze akte wordt de samenleving van partijen

geacht te zijn aangevangen op de datum van ondertekening van deze akte. -----------------
*einde keuze 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Voor de toepassing van de bepalingen van deze akte wordt de samenleving van partijen
geacht te zijn aangevangen op de datum van ondertekening van deze akte, waarbij-------
onder samenwoning tevens wordt begrepen het thans bij beide partijen bestaande --------
voornemen daartoe. ------------------------------------------------------------------------------------------
*einde keuze 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Het in deze overeenkomst bepaalde eindigt:-----------------------------------------------------------
- bij het overlijden van één der partijen; -------------------------------------------------------------
- bij verbreking van de samenleving anders dan door overlijden; ----------------------------
- door het huwelijk of geregistreerd partnerschap van (één van) de partijen, -------------
behoudens uiteraard de gelding van de bepalingen welke naar hun aard zijn bestemd----
om te werken na de desbetreffende wijze van beëindiging.----------------------------------------

3. De samenleving van partijen wordt geacht niet beëindigd te zijn indien de samenwoning-
ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals werken in het buitenland of --
opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting of verzorgingshuis, wordt ---
verbroken, met dien verstande dat ingeval van verbreking op medische gronden het ------
bepaalde in artikel 1 niet van toepassing zal zijn indien een partner daardoor in het -------
kader van verblijf in een verpleeginrichting of verzorgingshuis een verlaagde dan wel-----
geen eigen bijdrage verschuldigd zou worden of in aanmerking zou komen voor een------
uitkering op grond van de Participatiewet dan wel enige daarmee overeenkomende-------
regeling.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. De samenleving van partijen wordt geacht te zijn geëindigd in onder meer de ---------------
navolgende gevallen:-----------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- partijen staan in de basisregistratie personen niet meer op hetzelfde adres ------------

ingeschreven (tenzij dit het gevolg is van wilsonafhankelijke omstandigheden zoals -
bedoeld in lid 3); -----------------------------------------------------------------------------------------

*einde keuze 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- partijen staan, nadat zij zich in de basisregistratie personen op hetzelfde adres-------
hebben ingeschreven, niet langer meer op hetzelfde adres  ingeschreven (tenzij dit -
het gevolg is van wilsonafhankelijke omstandigheden zoals bedoeld in lid 3);----------

*einde keuze 10-----------------------------------------------------------------------------------------------
- partijen zijn schriftelijk met elkaar overeengekomen de relatie en/of de samenleving

te beëindigen; --------------------------------------------------------------------------------------------
- een partij heeft bij aangetekend schrijven aan de andere partij te kennen gegeven --

de samenleving als geëindigd te beschouwen;--------------------------------------------------
- partijen zijn blijkens een gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst ----

overgegaan tot verdeling van alle aan hen gezamenlijk toebehorende goederen;-----
- een partij is gehuwd, dan wel een geregistreerd partnerschap aangegaan, met een -

derde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECHTSKEUZE/GESCHILLENREGELING -----------------------------------------------------------------
Artikel 10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. -------------------------------------
2. Voor zoveel mogelijk komen partijen overeen dat alle geschillen welke tussen hen --------

mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere ------------
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslist door de -------------
Kantonrechter in eerste en hoogste instantie, tenzij zij later alsnog anders -------------------
overeenkomen. ------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOTBEPALINGEN------------------------------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen verklaarden tenslotte: ------------------------------------------------------------

*keuze 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aan hen in privé toebehorende bezittingen staan vermeld op de aan deze akte te----------

hechten lijst. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
*einde keuze 11-----------------------------------------------------------------------------------------------
*keuze 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Door hen wordt géén prijs gesteld op aanhechting van een lijst met privé-bezittingen.-----
*einde keuze 12-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zij zijn er zich van bewust dat ze, tenzij ze dat later alsnog afspreken, geen alimentatie- -
aanspraken jegens elkaar hebben als hun samenleving anders dan door overlijden -------
eindigt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zij realiseren zich dat het in artikel 6 opgenomen verblijvingsbeding alleen betrekking ----
heeft op aan hen tezamen toebehorende goederen, en dat ingeval van overlijden van ----
één van hen de privé-bezittingen slechts aan de langstlevende toekomen indien -----------
daarvoor een testamentaire voorziening is getroffen.------------------------------------------------
Zij zijn zich ervan bewust dat eventuele niet-gemeenschappelijke bankrekeningen op ----
grond van het in artikel 6 opgenomen verblijvingsbeding niet aan de langstlevende--------
partner verblijven en dat het om die reden raadzaam kan zijn om testamenten te maken.

4. Zij hebben thans geen van beiden kinderen.-----------------------------------------------------------
Zij zijn er door mij, notaris, over voorgelicht dat het in artikel 6 opgenomen-------------------
verblijvingsbeding geen bescherming biedt tegen de erfrechtelijke aanspraken van--------
kinderen, zodat zij, als er kinderen geboren worden, (ook) een andere regeling -------------
(testamenten) moeten treffen.------------------------------------------------------------------------------

5. Een eventueel eerder tussen hen gemaakt verblijvingsbeding komt hiermee te vervallen.
6. Zij zijn nadrukkelijk overeengekomen om hetgeen, na aftrek van de kosten voor de -------

huishouding als bedoeld in artikel 1, van hun inkomen resteert niet te verrekenen. ---------
Zij zijn zich bewust van het feit dat de ene partij in geen enkel opzicht deelt in de ----------
vermogenstoename (tijdens de periode van samenwonen) van de andere partij. -----------
Zij zijn zich eveneens bewust van de eventuele nadelige gevolgen die dit voor één van --
beide partijen kan hebben bij beëindiging van de relatie, indien één van beide partijen----
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geen of weinig eigen inkomen heeft of zal krijgen. ---------------------------------------------------
7. Zij zijn er zich van bewust dat zij, indien de samenleving anders dan door overlijden ------

eindigt, over en weer geen recht hebben op verevening of verdeling van de door de ------
ander opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen.------------------------------------------

8. Zij hebben uit het oogpunt van kostenbesparing bewust - en na toereikende voorlichting-
- afgezien van het opnemen in dit samenlevingscontract van (onder meer): ------------------
- een definitie van het begrip inkomen; --------------------------------------------------------------
- een regeling omtrent de verrekening van overgespaarde inkomsten;---------------------
- een regeling met betrekking tot het huren van een woning; ---------------------------------
- een regeling over de waarde van de spaarpolis bij hypotheken; ---------------------------
- een verblijvingsbeding voor andere gevallen dan overlijden; --------------------------------
- een overnamerecht van privé-bezittingen in geval van overlijden; -------------------------
- een regeling over verhuis- en herinrichtingskosten bij uiteengaan; ------------------------
- een regeling over pensioenverrekening bij uiteengaan;---------------------------------------
- een regeling met betrekking tot de woning bij uiteengaan;-----------------------------------
- het beëindigen van het partnerpensioen bij uiteengaan;--------------------------------------
- een vastlegging van de grootte van eventuele vorderingen als bedoeld in artikel 3. --

WOONPLAATSKEUZE -------------------------------------------------------------------------------------------
Voor alle gevolgen van deze akte wordt door partijen woonplaats gekozen ten kantore van ---
de bewaarder van deze akte.-------------------------------------------------------------------------------------
SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


