gespreksoriëntatie

samenwonen
Jullie denken erover na om een samenlevingscontract te maken of komen
binnenkort langs om jullie wensen voor een samenlevingscontract te bespreken.
In beide situaties kunnen jullie je met dit formulier thuis oriënteren op wat jullie
in het samenlevingscontract willen regelen. Als jullie langskomen, willen jullie dan
s.v.p. het ingevulde formulier meenemen? Dit formulier gebruiken we als
startpunt bij de bespreking.

persoonlijke situatie

Dit zijn de persoonlijke vragen die wij jullie zullen stellen tijdens een bespreking. Je hoeft ze niet per
se in te vullen maar dan weet je wat er aan bod komt en kun je je daar op voorbereiden.
1.

Wonen jullie samen?
ja, wij wonen samen
nee, wij gaan samenwonen

2.

Hoe ziet jullie woonsituatie eruit?
wij gaan samenwonen/wonen samen in een koopwoning, daar zijn wij samen
eigenaar van
wij gaan samenwonen/wonen samen in een koopwoning, een van ons is
daar eigenaar van
wij huren een woning

3.

Hebben jullie samen kinderen?
ja, de kinderen zijn allemaal ouder dan 18 jaar
ja, een of meerdere kinderen zijn jonger dan 18 jaar
nee
Zijn er kinderen uit een eerdere relatie?
ja
nee

5.

Hebben jullie of heeft een van jullie een bedrijf?
nee
nee, maar wel plannen om een bedrijf te beginnen
nee, wel gehad maar de B.V. heb ik nog
ja, in de vorm van een B.V., alle aandelen zijn van mij
ja, in de vorm van een B.V., de aandelen zijn van mij en zakenpartner(s)
ja, in de vorm van een v.o.f
ja, een eenmanszaak/zzp'er

6.

Heeft een van jullie voor de ander geld voorgeschoten of nog geld te goed? Bijvoorbeeld
omdat de een geld in het huis van de ander heeft gestopt. Of dat bij de koop van jullie huis
een van jullie meer eigen spaargeld heeft ingebracht.
ja
nee

financiële afspraken

De antwoorden op de volgende vragen zijn relevant voor het type samenlevingscontract dat het
beste bij jullie zou kunnen passen. Het is handig als jullie hierover hebben nagedacht, dan kan de
notaris waarschijnlijk tijdens het gesprek al adviseren over het type samenlevingscontract.
7.

Welke stelling past het beste bij de manier hoe jullie financieel naar het samenwonen kijken?
wij willen het houden zoals het nu is; we delen geen inkomen en vermogen
wij willen tijdens het samenwonen inkomen met elkaar gaan delen
wij willen als we uit elkaar gaan vermogen met elkaar gaan delen
wij willen zo veel mogelijk financieel met elkaar delen: tijdens het
samenwonen inkomen delen en als we uit elkaar gaan ook vermogen

8.

Welke van de onderstaande stellingen over het betalen van de boodschappen, huur en
hypotheekrente e.d. is op jullie van toepassing?
wij willen die kosten in verhouding tot onze inkomens betalen; diegene met het
grootste inkomen op dat moment betaalt het meest
wij willen die kosten 50/50 betalen

9.

Bij uit elkaar gaan worden alle gezamenlijke bezittingen verdeeld. Als je kunt bewijzen
dat een bezitting alleen van jou is, hoeft die niet te worden gedeeld. Dat bewijzen kan door
een lijst bij te houden met wat van wie is. Die lijst wordt aan het samenlevingscontract
vastgemaakt en wordt tijdens het samenwonen bijgehouden. Willen jullie zo'n lijst maken?
ja
nee

10.

Willen jullie na scheiding financieel voor elkaar blijven zorgen in de vorm van
partneralimentatie?
ja
nee

11.

Door elkaar in het samenlevingscontract aan te wijzen als pensioenpartner kan als een
van jullie overlijdt de ander nabestaandenpensioen ontvangen (als dat is opgebouwd).
Willen jullie elkaar als pensioenpartner aanwijzen?
ja, die aanwijzing mag ook na scheiding in stand blijven
ja, maar die aanwijzing vervalt wel mochten wij binnen 5 jaar scheiden
ja, maar die aanwijzing vervalt wel bij scheiding
nee

testamenten

Samenwoners erven niet automatisch van elkaar, ook niet als er een samenlevingscontract
is gemaakt. Daarvoor is een testament nodig. Het maken van testamenten naast een
samenlevingscontract kan daarom waardevol zijn.
12.

Zijn een of meerdere van deze stellingen op jullie van toepassing?
ik wil een testament maken om de ander financieel verzorgd achter te laten
ik wil regelen dat een vertrouwenspersoon na mijn overlijden mijn erfenis afwikkelt
en/of zorgt voor mijn minderjarige kinderen en huisdieren
ik wil in mijn testament regelen wat er na mijn overlijden met mijn online leven (op
de sociale media e.d.) moet gebeuren
ik wil om een andere reden een testament maken
wij hebben allebei al een testament; willen jullie die s.v.p. meenemen naar de
bespreking?

extra clausules

In het samenlevingscontract kunnen we voor jullie extra clausules opnemen. De precieze inhoud
van deze clausules bepalen jullie tijdens het gesprek samen met ons.
1.

Willen jullie een clausule toevoegen om te voorkomen dat bij ruzie berichten of foto's
online worden geplaatst waardoor bedoeld of onbedoeld elkaars reputatie wordt
beschadigd? (een socialemediaclausule)
ja
nee

2.

Willen jullie een clausule toevoegen voor het geval dat jullie uit elkaar zouden gaan om
dat zo soepel mogelijk te laten verlopen? (een antivechtscheidingsclausule)
ja
nee

3.

Willen jullie vastleggen wat er bij scheiding met de huisdieren moet gebeuren?
ja
nee

