Bruiloft gepland?
Als je gaat trouwen, ga je een verbintenis aan die bij de wet is geregeld. In deze column heb
ik het alleen over een huwelijk. Maar wat voor een huwelijk geldt, geldt ook voor een
geregistreerd partnerschap; dat is wel iets anders dan een samenlevingscontract. Als je van
tevoren geen huwelijkse voorwaarden maakt, beslist de wet voor jullie wat je met elkaar
gaat delen. Het is dus goed om te bedenken of je wel of geen huwelijkse voorwaarden wilt.
Bedrijf
Als je een bedrijf hebt of in de toekomst een bedrijf gaat beginnen, adviseer ik het zeker om
bij de notaris langs te gaan. Door het maken van huwelijkse voorwaarden kun je namelijk
het bezit van jouw partner beschermen tegen schuldeisers die jouw bedrijf later misschien
krijgt.
Jullie huwelijk en jullie huis
Is de eigendom van het huis waarin jullie wonen niet fiftyfifty verdeeld? Of heeft een van
jullie bijvoorbeeld meer geld in het huis gestoken? Dan is er een directe reden om naar de
notaris te gaan voor jullie gaan trouwen. De financiële consequenties van jullie huwelijk
kunnen in die situatie groot zijn.
Wel van elkaar houden, maar financieel alles zo laten? Dat kan.
Veel mensen willen dat hun huwelijk hun financiële zaken niet verandert. Jullie ook? Dan
zijn huwelijkse voorwaarden iets voor jullie! De wet gaat er namelijk van uit dat vanaf de
trouwdag alles van jullie samen wordt, behalve wat jullie persoonlijk erven of geschonken
krijgen. In de huwelijkse voorwaarden kun je regelen wat je tijdens het huwelijk en na een
eventuele scheiding wel en niet met elkaar deelt. Of het nou om salaris of om bezittingen
gaat. Je kunt zelfs financieel alles zo laten als voor jullie huwelijk.
Hebben jullie al een samenlevingscontract? Houd er dan rekening mee dat dit vervalt door
te trouwen. Reden genoeg om goed na te denken over welke afspraken je uit het
samenlevingscontract wilt ‘meenemen’ in jullie huwelijkse voorwaarden.
Wij helpen je graag om jouw wensen op de juiste manier vast te leggen.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150
notariskantoren die steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.
Wij maken deel uit van het expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw
juridische zaken makkelijker te maken.
Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak. U bent van harte welkom!
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