
 

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. Is een van jullie eerder getrouwd geweest of heeft een van jullie eerder een geregistreerd

ja

nee

2. Hebben jullie samen kinderen?

ja, de kinderen zijn allemaal ouder dan 18 jaar

ja, een of meerdere kinderen zijn jonger dan 18 jaar

nee

3. Zijn er kinderen uit een eerdere relatie?

ja

nee

 gespreksoriëntatie 

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

Tijdens het gesprek nemen we met jullie de verschillende scenario's door: hoe lopen de financiën 
tijdens het huwelijk, hoe bij een echtscheiding en hoe wordt bij overlijden van een van jullie beiden de 
erfenis verdeeld? Huwelijkse voorwaarden maak je bij de notaris vóór je trouwdag. Het is daarom 
handig als jullie op tijd contact met ons opnemen voor het bespreken van jullie wensen, zodat we de 
huwelijkse voo rwaarden op tijd voor jullie kunnen regelen en jullie ook de tijd hebben om na te 
denken.

partnerschap afgesloten?



vermogen
De antwoorden op deze vragen hebben invloed op zaken waarmee rekening gehouden moet worden 
voor de huwelijkse voorwaarden. Het is handig voor het gesprek als je de antwoorden bij de hand 
hebt.  

4. Hebben jullie of heeft een van jullie een bedrijf?

nee

nee, maar wel plannen om een bedrijf te beginnen

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 

Als je een bedrijf hebt, wil je dan s.v.p. de documenten van het bedrijf zoals de statuten, het v.o.f.-
contract, de aandeelhoudersovereenkomst, etc., meenemen naar de bespreking?

5. Heeft een van jullie eigen geld in de gezamenlijke woning of de woning van een van jullie
gestoken?

   door       

door       

ja, een bedrag van      

en een bedrag van        

nee

6. Zijn er bezittingen in het buitenland?

ja

nee

7. Hoe zit het met erfenissen en schenkingen?

wij hebben allebei erfenissen/schenkingen ontvangen

een van ons heeft erfenissen/schenkingen ontvangen

geen van ons heeft erfenissen/schenkingen ontvangen

8. Bouwen jullie ouderdomspensioen op? Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je het eigen
pensioenoverzicht gratis opvragen. Het inloggen gaat met DigiD.

ja, wij allebei

ja, een van ons

nee

naast onze pensioenvoorziening via het werk, hebben wij of heeft een van 
ons een aanvullende pen sioenvoorziening



wij beiden hebben of een van ons heeft (ook) pensioen opgebouwd in een eigen B.V. 

wij weten niet of en hoe ons pensioen is geregeld

9. Bouwen jullie nabestaandenpensioen op?

ja, wij allebei 

ja, een van ons 

nee

wij weten niet of en hoe ons pensioen is geregeld

financiële afspraken
De antwoorden op de volgende vragen zijn relevant voor het type huwelijkse voorwaarden 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 huwelijkse voorwaarden. 

10. Welke van deze stellingen over het delen van inkomen en bezittingen/schulden, past het
beste bij jullie wensen?

wij willen volledig financieel onafhankelijk van elkaar blijven en willen daarom tijdens 
het huwelijk en ook bij scheiding geen inkomen of bezittingen/schulden met elkaar  
delen

wij willen financieel onafhankelijk van elkaar blijven maar bij een scheiding willen we 
delen wat we tijdens het huwelijk hebben opgebouwd

de enige reden dat wij huwelijkse voorwaarden maken is om elkaars bezittingen te 
beschermen voor schulden 

wij willen bij een scheiding alles samen delen, ook de bezittingen en schulden die we 
al hadden toen we gingen trouwen

geen van de stellingen is op ons van toepassing

11. Welke van deze stellingen over het betalen van de boodschappen, huur en hypotheekrente
e.d. past het beste bij jullie wensen?

wij willen die kosten in verhouding tot onze inkomens betalen; diegene met het 
grootste inkomen op dat moment betaalt het meest

wij willen die 50/50 betalen

12. Willen jullie bij scheiding pensioen met elkaar delen?

ja

ja, maar alleen als we minimaal 5 jaar getrouwd zijn geweest 

nee



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

13. 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

14. 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

15. Willen jullie vastleggen wat er bij scheiding met de huisdieren moet gebeuren?

  ja 
 
  nee

testamenten
Weten of jullie testamenten willen maken of niet, is ook belangrijk voor de huwelijkse voorwaarden. 
Met huwelijkse voorwaarden regel je dan wel niet wie er van je erft, maar wel hoe groot de erfenis is 
die ieder van jullie nalaat. 

16. Voor getrouwde partners is alleen de basis in de wet geregeld, namelijk dat een partner erft 
 als een van beiden overlijdt. Het is ook voor getrouwde partners belangrijk om na te
  denken over een testament. Zijn een of meerdere van deze stellingen op jullie of een van  
 jullie van toepassing?

  ik wil zelf regelen wie mijn erfgenamen zijn en wie wat en wanneer krijgt,   
  bijvoorbeeld als we er allebei niet meer zijn

  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 clausules opnemen om belasting te besparen

  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

  ik heb al een testament; wil je dat s.v.p. meenemen naar de bespreking?
 



vertrouwenspersoon tijdens leven
Ook al ben je straks getrouwd, dat wil niet zeggen dat je beslissingen voor je partner kunt nemen 
als deze dat bijvoorbeeld door ziekte niet meer kan. Om dat wel te kunnen, is een levenstestament 
nodig. 

17. In een levenstestament kun je vastleggen dat de ander namens jou als vertrouwenspersoon
wel beslissingen kan nemen. Welke van deze stellingen is op jullie van toepassing?

wij willen voor elkaar kunnen handelen als dat nodig is

wij hebben al een levenstestament; deze willen wij updaten

wij hebben al een levenstestament; deze zijn conform onze wensen

wij vinden het op dit moment niet nodig om hiervoor nu wat te regelen
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