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TESTAMENT 

 
 

"I.  HERROEPING------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder ook -----------
begrepen eventuele codicillen als bedoeld in artikel 4:97 Burgerlijk Wetboek.---------------------- 
II. RECHTSKEUZE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik bepaal, dat op de uitleg van dit testament en op de vererving en de afwikkeling van mijn ---
nalatenschap het recht van mijn huidige nationaliteit, zijnde het Nederlands recht, van ---------
toepassing is zoals dit geldt ten tijde van mijn overlijden. ------------------------------------------------ 
Het is mij bekend dat deze rechtskeuze mogelijk niet wordt erkend in landen waar de ----------
Europese Erfrechtverordening niet van kracht is.----------------------------------------------------------- 
III. UITSLUITINGSCLAUSULE-------------------------------------------------------------------------------- 
Ik bepaal dat al hetgeen krachtens erfrecht als erfgenaam, legataris, lastbevoordeelde, -------
legitimaris of ander wettelijk gerechtigde wordt verkregen alsmede de opbrengsten daarvan - 
en hetgeen door zaaksvervanging voor verkrijging en opbrengsten in de plaats treedt - niet--- 
zullen vallen in enige goederengemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of ---
worden, en niet in aanmerking mogen worden genomen bij de toepassing van enig -------------
verrekenbeding tussen echtgenoten of partners.------------------------------------------------------------ 
IV.  ERFSTELLINGEN-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Voor het geval ik ten tijde van mijn overlijden - anders dan in het kader van een huwelijk 

of geregistreerd partnerschap - samenwoon met *namen en geboorteplaats en datum 
partner, hierna ook te noemen "mijn partner", benoem ik mijn partner tot enig en --------
algeheel erfgename van mijn nalatenschap.----------------------------------------------------------- 

2 Voor het geval mijn partner door vooroverlijden of anderszins niet als rechtverkrijgende -
in mijn nalatenschap optreedt, benoem ik tot mijn erfgenamen:---------------------------- 

 a.  voor de ene helft van mijn nalatenschap mijn erfgenamen volgens de wet, voor de -
delen en op de wijze als bij de ten tijde van mijn overlijden geldende wettelijke------- 
erfopvolging is bepaald;------------------------------------------------------------------------------- 

 b. voor de andere helft van mijn nalatenschap diegenen, die de erfgenamen volgens -
de wet van mijn partner zouden zijn indien deze tegelijk met mij zou zijn overleden, 
zulks voor de delen en op de wijze als bij de ten tijde van mijn overlijden geldende - 
wettelijke erfopvolging is bepaald;------------------------------------------------------------------ 

 met dien verstande dat, indien geen van de sub a. respectievelijk sub b. bedoelde --------
personen als erfgenaam in mijn nalatenschap optreedt, het aan hen gemaakte zal -------- 
aanwassen bij de verkrijging van de sub b. respectievelijk sub a. bedoelde erfgenamen,- 
naar rato van hun erfdelen. -------------------------------------------------------------------------------- 

V.  EXECUTEURSBENOEMING------------------------------------------------------------------------------ 
Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn uitvaart en begrafenis of crematie en tot --------
(beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek.--------------------------------- 
*keuze ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem 
ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, tot verzorger van mijn uitvaart en --------
begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur, met geheel gelijke bevoegdheden, ***. ------  
*einde keuze* -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
In het kader van de tot zijn taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap  
is de executeur bevoegd om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 -------  
Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. -----------------------------------------------------------  
Ik verzoek de executeur, voor de als zodanig te verrichten werkzaamheden geen loon in -------  
rekening te brengen. De door de executeur gemaakte onkosten worden uit de nalatenschap --  
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aan hem voldaan.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
VI.  VOORWAARDE VOOR VERKRIJGING DOOR (FAMILIE) PARTNER ------------------------  
Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner en ten behoeve van haar bloedverwanten ---  
die niet tevens mijn bloedverwanten zijn, met inbegrip van de benoeming tot executeur, zijn ---  
gemaakt onder de voorwaarde dat onze samenwoning dan wel ons huwelijk of geregistreerd -  
partnerschap door mijn of haar overlijden is geëindigd, zonder dat ten tijde van het overlijden -  
sprake is (was) van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een --  
overeenkomst om te geraken tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging------  
van het geregistreerd partnerschap, dan wel om te geraken tot beëindiging van de ---------------  
samenleving in het kader van het huwelijk of partnerschap. ---------------------------------------------  
Indien aan bedoelde voorwaarde niet is voldaan sluit ik mijn partner, voor zover nodig, uit als -  
(versterf)erfgename van mijn nalatenschap. -----------------------------------------------------------------  
Aan samenwonen wordt in dit verband gelijkgesteld een samenwoning welke is onderbroken -  
ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals werken in het buitenland of ---------  
opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting of verzorgingshuis, terwijl de ------  
samenwoning met mijn partner als beëindigd geldt indien: -----------------------------------------------  
*wonen al samen: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- mijn partner en ik in de basisregistratie personen niet meer op hetzelfde adres staan ------  

ingeschreven (tenzij dit het gevolg is van wilsonafhankelijke omstandigheden zoals --------  
hiervoor bedoeld); --------------------------------------------------------------------------------------------  

*wonen nog niet samen: ----------------------------------------------------------------------------------------  
- mijn partner en ik, nadat we ons in de basisregistratie personen op hetzelfde adres --------  

hebben ingeschreven, niet langer meer op hetzelfde adres staan ingeschreven (tenzij dit  
het gevolg is van wilsonafhankelijke omstandigheden zoals hiervoor bedoeld); --------------  

*einde keuze --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- mijn partner en ik schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen de samenwoning te ---------  

beëindigen; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- één van ons bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen heeft gegeven de ----------  

samenleving als geëindigd te beschouwen; ------------------------------------------------------------  
- mijn partner en ik blijkens een gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst ---  

zijn overgegaan tot verdeling van alle aan ons gezamenlijk toebehorende goederen; ------  
-      één van ons met een derde in het huwelijk is getreden, dan wel een geregistreerd -------- 

partnerschap is aangegaan."------------------------------------------------------------------------------- 


