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In deze brochureFormaat Notarissen is een landelijk netwerk van samen-

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale service zijn de kernwoorden van de filosofie van Formaat 

Notarissen. De kracht van het netwerk van Formaat Notarissen zit 

onder andere in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en het grote aantal gerenommeerde  notariskantoren 

dat deel uitmaakt van Formaat Notarissen. Voor welke notariële 

dienst je waar ook in Nederland naar een Formaat Notaris stapt, je 

kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.

Meer weten 
www.formaatnotarissen.nl

Wil je weten wat de Formaat Notaris 
voor jou kan betekenen? Kijk dan 
eens op: www.formaatnotarissen.nl



4

Er gaat veel t ijd en energ ie zit ten in het kopen of verkopen 
van een huis. Iedereen die ermee te maken heef t gehad, 

kan erover mee praten. Welk bod moet je doen, welke v raag-
pr ijs is reëel,  hoe moet de f inancier ing worden geregeld, hoe 
weet je zeker dat je geen kat in de zak koopt? A l deze v ragen 
spoken door 
je hoofd. 
Met de ju iste 
informat ie en 
ondersteuning 
is dat echter 
niet nodig. 
Voor de jur id ische zaken is jouw Formaat Notar is dé profes-
siona l met kennis van zaken op w ie je in zo’n situat ie kunt 
terug va l len. Notar issen zijn door de overheid aangesteld om 
mensen te adv iseren, bijvoorbeeld bij  het verk r ijgen of over-
dragen van een huis. In deze brochure v ind je a l le informat ie 
d ie van belang is bij  het kopen of verkopen van een huis. 

Een handtekening met grote gevolgen!
Als je deze brochure leest, ben je waarschijn l ijk a l tot een 
akkoord gekomen over de koop of verkoop van een huis. 
Wel l icht heb je de koopovereenkomst a l getekend. Door het 
kopen of verkopen van een huis word je echter voor nog meer 
besl issingen geplaatst. Besl issingen waar van jij  misschien niet 
eens w ist dat je ze moet nemen. Bijvoorbeeld: op w iens naam 
komt het huis, dat je net hebt gekocht, te staan? Immers, a ls 
je onder huwelijksvoor waarden bent getrouwd of je hebt een 
samenlev ingsovereenkomst laten opmaken moet dat goed wor-
den vastgelegd. En wat gebeur t er met het huis a ls de koper 
komt te overl ijden, nog voordat men bij  de notar is is geweest 
voor het tekenen van de lever ingsakte? Kunnen de er fgenamen 
dan zomaar van de koop a fzien? En a ls je net je huis hebt 
verkocht, wat doe je dan met het v r ijgekomen kapitaa l? Zijn 
er daar voor f iscaa l aantrekkel ijke mogel ijk  heden? Natuurl ijk 
is jouw Formaat Notar is van har te bereid je u itgebreid te 
adv iseren. 

Een bestaand 
huis (ver)kopen,

leuk of  slapeloze nachten?

5
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Bedenktijd
Als (par t icu l iere) koper van een huis, appar tementsrecht of 
l idmaatschapsrecht van een coöperat ie heb je na het tot stand 
komen van de overeenkomst dr ie (werk)dagen bedenkt ijd . 
Binnen deze dr ie (werk)dagen kun je de koopovereenkomst 
zonder opgave van redenen ontbinden. Hier is ook geen boete 
aan verbonden. De bedenkt ijd gaat in op de dag (0.00 uur) na 
ontvangst door de koper van de door beide par t ijen getekende 
koopovereenkomst. De koper moet er dan wel voor zorgen dat 
de verkoper de verk lar ing waar in de koper een beroep doet op 
deze ontbinding binnen dr ie (werk)dagen (dus vóór 24.00 uur 
van de laatste dag) heef t ontvangen. Deze regel ing beschermt 
de koper tegen een overhaast genomen aankoopbesl issing. 

Eerlijk oversteken?
De overdracht van huis en geld moet zorg vuldig geschieden. 
Niet a l leen koper en verkoper hebben bepaa lde ver wacht ingen. 
Ook de geldverst rekkers van de koper en de verkoper w i l len 
g raag dat de overdracht betrouwbaar en nauwgezet gebeur t. 
En omdat het om vaak g rote bedragen gaat moet elke kans op 
misverstanden en nare ver rassingen tot het minimum worden 
beperkt. 

En dat is precies de rol van de notar is.  Hij is er verantwoorde-
l ijk voor dat j i j  e igenaar van het huis wordt, v r ij  van hypotheek 
of beslag. De verkoper ontvangt ver volgens de a fgesproken 
koopsom, de geldverst rekker verk r ijg t een recht van hypo-
theek en de bank van de verkoper de laatste a f lossing. Kor tom: 
eerl ijk en gel ijk oversteken.

Keuze van de notaris
De koper bepaa lt meesta l zel f bij  welke notar is de overdracht 
moet plaatsv inden. Over het a lgemeen za l de makelaar aan de 
koper v ragen om een notar iskantoor op te geven. A ls je voor 
zo’n keuze staat, is het goed om te weten dat een Formaat 
Notar is meer voor je doet dan a l leen aktes opmaken. In deze 
brochure lees je meer over de unieke extra’s d ie Formaat 
Notar issen jou kunnen bieden.

Controle = zekerheid
Op het kantoor van de makelaar onder teken je de koopover-
eenkomst. Ver volgens gaat de overeenkomst naar de notar is 
d ie nog een aanta l controles u it voer t. Dit z ijn onderzoeken 
bij  het Kadaster en andere reg isters zoa ls het f a i l l issements-
reg ister, het huwelijksgoederenreg ister en de reg isters van 
de Kamers van Koophandel. Zo controleer t hij  onder andere 
of a l le gegevens d ie in het Kadaster staan k loppen, of er nog 
andere rechthebbenden zijn (ex-par tner), of er geen jur id ische 
belemmer ingen zijn en of er geen hypotheken of beslagen 
op het huis rusten (anders kan het huis niet zomaar worden 
overgedragen).

In het buitenland heef t het notar iaat vaak een meer passieve 
rol.  De kans dat daar bij  dergel ijke t ransact ies iets fout gaat, 
bijvoorbeeld dat een huis tegel ijk aan meerdere mensen kan 
worden verkocht, is daardoor g roter. Gelukk ig is d ie kans 
in Nederland v r ijwel u itgesloten. Over igens, de notar is is 
verantwoordel ijk voor het goed uit voeren van deze taken, en 
kan dus persoonlijk worden aangesproken voor onverhoopt 
door hem gemaakte fouten. 

De notar is biedt de verkoper ook een aanta l belangr ijke 
zekerheden. Door het u it voeren van een aanta l controles kan 
de notar is bijvoorbeeld garanderen dat de verkoper u iterl ijk 
binnen twee werkdagen na het passeren van de akte de 
verkoopopbrengst ontvangt en dat de bestaande hypotheken 
worden a fgelost. Ook dit gaat in de ons omr ingende landen wel 
eens anders. Daar kan het soms wel maanden duren voordat d it 
is a fgewikkeld!
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De eigendomsoverdracht:  
zekerheid door notariële akte
De notar is maakt twee akten op:

akte van levering (ook wel overdrachtsakte) 
De wet vereist een notar iële akte van lever ing voor overdracht 
van een onroerende zaak die ver volgens in de openbare 
reg isters van het Kadaster wordt ingeschreven. 

hypotheekakte
Voor vest ig ing van een recht van hypotheek vereist de wet 
eveneens een notar iële akte. Ook deze akte wordt in de open-
bare reg isters van het Kadaster ingeschreven. De hypotheek-
akte bevat bepa l ingen over de hypotheek en de geld lening, 
zoa ls rente, a f lossingen en opeisbaarheidgronden. 

Voor het tekenen van deze akten wordt een a fspraak gemaakt 
met koper en verkoper. A ls a l le stukken op t ijd door de notar is 
z ijn ontvangen, zu l len beide par t ijen het ontwerp van de 
akte(n) en de nota van a f rekening vooraf ontvangen. Het is 
belangr ijk om a l les goed door te nemen. 

De verkoper d ient op de dag van lever ing het huis te hebben 
ontruimd. Voordat je de lever ingsakte tekent, is het verstandig 
om met de verkoper nog even door het huis te lopen voor 
een laatste controle. Op het notar iskantoor onder tekenen de 
koper, de verkoper en de notar is de lever ingsakte. Dit heet 
het passeren van de akte. Hierna wordt de sleutel aan de koper 
overhandigd. Dit betekent dat het huis nu voor r isico van de 
koper komt. Je d ient dus a l een opsta lverzeker ing te hebben 
geregeld voordat je naar de notar is gaat. Ver volgens schr ijf t 
de notar is de lever ingsakte in de openbare reg isters van het 
Kadaster in. Hierna ben je of f ic ieel de eigenaar van het huis. 
A ls na de lever ingsakte ook nog een hypotheekakte gepas-
seerd moet worden, za l daarbij  de verkopende par t ij  niet meer 
aanwezig zijn.

Je ontvangt van de lever ingsakte en van de hypotheekakte een 
door de notar is getekend a fschr if t .  De or ig inele akten worden 
door de notar is in bewar ing genomen en bl ijven tenminste 
der t ig jaar in d iens bezit. 
    

Hetpasserenaktevan de 
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Ontbindende voorwaarde van financiering
In een koopcontract wordt vaak a ls ontbindende voor waarde 
opgenomen dat de koop niet doorgaat a ls de koper de f inan-
cier ing niet rond k r ijg t. A ls koper moet je de einddatum van 
deze voor waarde goed in de gaten houden. Na het verlopen 
van deze termijn kun je hier namelijk geen beroep meer op 
doen. Wil je nadien toch van de koop a f,  dan kan de verkoper 
je in gebreke stel len en een boete opleggen van zo’n 10% van 
de koopsom en vergoeding van eventuele verdere schade. Ook 
kan hij  a lsnog eisen dat de overeenkomst wordt nagekomen. 
Dan moet je een boete beta len voor iedere dag dat je ‘na lat ig’ 
bl ijf t .  De koper kan ook voor het passeren van de akte komen 
te overl ijden. A ls de er fgenamen dan van de koop w i l len 
a fzien, kan de verkoper eveneens een boete opleggen.

Waarborgsom en bankgarantie
In de koopovereenkomst kan zijn bepaa ld dat de koper een 
waarborgsom onder de notar is d ient te stor ten of v ia de bank 
voor een bankgarant ie d ient te zorgen. De rente d ie de bank 
over de waarborgsom betaa lt,  wordt door de notar is u itge-
keerd aan de koper. 

Het kopen van een appartement
Bij het kopen van een appartement koop je, anders dan bij een 
huis, het exclusief gebruiksrecht op een gedeelte van het gebouw 
of complex: jouw appartement. Dat recht heet het apparte-
mentsrecht. In de splitsingsakte wordt het complex verdeeld in 
verschillende appartementsrechten. Ook is in de splitsingsakte 
een reglement opgenomen, waarin onder andere regelingen 
staan over gedragsregels, servicekosten en gemeenschappelijk 
onderhoud, zoals van daken, balkons en vaak ook raamkozijnen. 
Omdat de eigenaars van een appartementencomplex gemeen-
schappelijke belangen hebben is er een Vereniging van Eigenaars. 
Die vereniging, waarvan je als appartementseigenaar automatisch 
en wettelijk verplicht lid bent, behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van alle eigenaars. Vaak betalen appartementseigenaars 
een bepaald maandelijks bedrag aan servicekosten. Deze worden 
door de Vereniging van Eigenaars vastgesteld en onder meer 
aangewend voor het onderhoud van het gebouw. Niet alle Vereni-
gingen van Eigenaars zijn actief. Dat kan vervelend zijn, omdat 
dit kan leiden tot achterstallig onderhoud. Ook kan het zijn 
dat de vorige eigenaar achterstand heef t in de betaling van de 
servicekosten. Als nieuwe eigenaar kun je daarvoor aansprakelijk 
worden gesteld. Het is dus goed jezelf op de hoogte te stellen 
van het wel en wee van de Vereniging van Eigenaars.

De afrekening
De notar is draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele 
geldverkeer tussen a l le belanghebbenden; zoals koper en verko-
per, de makelaar, de bank en de overheid. Met de eigendoms-
overdracht en f inancier ing zijn belastingen, leges (kosten van 
overheidsinstanties) en andere kosten gemoeid. In het overzicht 
op de volgende pagina wordt dit uitgebreid gespecif iceerd.
 

over…
Meer bijzonderheden
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Extra belastingvoordeel
De rente en kosten van de f inancier ing van de aankoop, onder-
houd en verbeter ing kunnen in minder ing worden gebracht 
op het belastbare inkomen. Dit kan een aantrekkel ijk extra 
belast ing voordeel opleveren. Het gaat hier om de volgende 
posten:
• de kosten van de hypotheekakte; 
• kadasterkosten (voor het inschr ijven van de hypotheek); 
• taxat iekosten; 
•  adv ieskosten of bemiddel ingskosten van een tussenpersoon 

of prov isie van de f inancier; 
• kosten van de Nat iona le Hypotheek Garant ie; 
• hypotheekrente; 
• BT W voor zover over deze posten verschuldigd.

De belast ingdienst kan ook maandel ijks steeds een deel 
u itkeren van de belast ing teruggave die je over dat betref fende 
jaar kunt ver wachten. Bij  het belast ingkantoor kun je daar voor 
de benodigde formulieren k r ijgen. In het huidige belast ingstel-
sel geldt dat de a f t rekbaarheid is gemaximeerd tot een per iode 
van 30 jaar. A ls je eerder een eigen woning hebt verkocht 
kun je tevens te maken k r ijgen met de f isca le bij leenregel ing. 
Deze regel ing heef t gevolgen voor de a f t rekbaarheid van de 
rente.Ook zijn de rente en kosten van een hypotheek voor een 
tweede woning niet meer a f t rekbaar. Meer informat ie v ind je 
op w w w.belast ingdienst.n l. 

De hypotheekakte
Als je jouw huis f inancier t door middel van een lening, slu it 
je doorgaans twee overeenkomsten met de bank: een geld le-
ningovereenkomst en een overeenkomst van hypotheek.In de 
hypotheekakte wordt de vest ig ing van het recht van hypo-
theek geregeld en soms ook de geld leningovereenkomst. Jij 
a ls hypotheekgever geef t het recht van hypotheek en de bank 
a ls hypotheeknemer/ houder neemt het recht van hypotheek.
Bovendien staat in de hypotheekakte het bedrag vermeld 
waar voor hypotheek wordt verleend. Dit bedrag is meesta l 
hoger dan het bedrag dat je leent van de bank, omdat de bank 
w i l dat de extra (incasso)kosten, boeten en achtersta l l ige rente 
hiermee ook gedekt zijn. 

Onderdeel van de afrekening

Bedragen met betrekking tot 
de aankoop

Wat staat op de afrekening van de koper

Koopprijs. 
Waarborgsom: als deze is gestort wordt deze 
inclusief van de bank ontvangen rente op 
deze afrekening in mindering gebracht op het 
totaal te betalen bedrag. 
Kadasterkosten: kosten van onderzoek en kos-
ten van inschrijving van de akte van levering. 
Overdrachtsbelasting: 2% over de koopsom 
excl. meegekochte roerende zaken (hiervan 
moet een specificatie worden overlegd).

Verrekening van diverse vaste lasten, zoals 
onroerende zaak belasting, rioollasten, 
waterschapslasten: omdat deze lasten altijd 
over een kalenderjaar worden opgelegd wor-
den de door de verkoper betaalde lasten over 
dat deel van het jaar waarin hij geen eigenaar 
van het huis meer is, met jou verrekend 
Vergoeding van de makelaar die door de 
koper is ingeschakeld.
Vergoeding van de notaris voor het opmaken 
van de leveringsakte. 

Kosten wegens het raadplegen van diverse 
registers.

De geldlening: het hoofdbedrag van de 
geldlening, waarop door de financier worden 
ingehouden, advies-/bemiddelingskosten, 
provisiekosten financier, administratiekosten, 
en eventueel de levensverzekeringspremie. 
Het bedrag van de geldlening wordt in 
mindering gebracht op de koopprijs.

Kadasterkosten: kosten van inschrijving van 
de hypotheekakte. 
Vergoeding van de notaris voor het opmaken 
van de hypotheekakte.

Omzetbelasting: BTW, over een deel van de 
Kadasterkosten en de notariskosten.

Als de koper eigen geld inbrengt, moet 
het netto saldo van de afrekening worden 
overgemaakt naar de notaris (dit moet voor 
het passeren van de akte op de rekening 
van de notaris staan); als er een hypotheek 
is gesloten die hoger is dan de koopsom 
plus kosten, kan het netto saldo van de 
afrekening ten gunste van de koper uitval-
len; de notaris stort het saldo dan naar een 
bankrekening naar keuze van de koper.

Wat staat op de afrekening van de verkoper

Koopprijs.

Als de overeenkomst is gesloten onder de 
conditie Kosten Koper bent je geen belasting 
verschuldigd; ook een eventuele winst is in 
beginsel belastingvrij. 
Verrekening van diverse vaste lasten, zoals 
onroerende zaak belasting, rioollasten, 
waterschapslasten: omdat deze lasten altijd 
over een kalenderjaar worden opgelegd 
worden de door jou betaalde lasten over dat 
deel van het jaar waarin je geen eigenaar van 
het huis meer bent, met de koper verrekend 
Vergoeding van de makelaar die door de 
verkoper is ingeschakeld. 
Vergoeding m.b.t. het opmaken van de 
leveringsakte is in principe voor koper, tenzij 
anders is afgesproken. 
Kosten wegens het raadplegen van diverse 
registers.

Als het huis is gefinancierd met een 
hypotheek, moet deze bij verkoop aan de 
financier worden terugbetaald. Wij vragen 
aan de financier om een aflossingsnota, 
waarop het saldo van jouw hypothecaire 
schuld staat vermeld. Van een eventueel 
hieraan gekoppelde levens- of risico-
verzekering moet je zelf aan de financier 
aangeven of je deze wenst af te kopen, 
en of het bedrag van deze afkoopwaarde 
in mindering moet komen op de aflos-
singsnota. 
Het uiteindelijke bedrag op de aflossings-
nota. 
Kosten van doorhalen van jouw hypotheek 
in het Kadaster. 

Kosten i.v.m. het opvragen van de aflos-
singsnota, overige kosten gemaakt ten 
behoeve van de verkoper zoals eventuele 
onderhandelingen met de hypothecaire 
crediteuren en eventuele beslagleggers, 
bankkosten van telefonische overboeking 
van het eindsaldo.
  
Omzetbelasting: BTW over de kosten van 
de telefonische overboeking.

Het netto saldo van de afrekening wordt 
in beginsel uiterlijk binnen twee dagen na 
de overdracht (i.v.m. verplichte controle 
bij het Kadaster) (eventueel telefonisch) 
overgemaakt naar jouw bankrekening.

Bedragen met betrekking 
tot de financiering (voor de 
koper doorgaans fiscaal 
aftrekbaar; dit wordt op de 
afrekening vermeld)

Totaal

De afrekening
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Die posten worden begroot op een bepaa ld bedrag of percen-
tage (vaak 30% tot 60% van de hoofdsom). Je bent d it bedrag 
niet schuldig. Het geef t de bank a l leen een extra zekerheid. 
Er kan nooit meer op je worden verhaa ld dan je in feite bent 
verschuldigd. Bij  onverhoopte beta l ingsproblemen kan de bank 
jouw huis in het openbaar verkopen en zich bij  voor rang op de 
verkoopopbrengst verha len tot het bedrag waar voor hypo-
theek is verleend.

Hoogte van het hypotheekbedrag
Je kunt bij  de aankoop van een huis voor een hoger hypotheek-
bedrag k iezen dan je in werkel ijkheid w i lt lenen. A ls je dan 
in de toekomst meer zou w i l len lenen, bijvoorbeeld voor een 
verbouwing, hoef je niet opnieuw naar de notar is.  Dat brengt 
dus minder kosten met zich mee.
 
Verhuur
In de hypotheekakte worden diverse bedingen opgenomen, 
zoa ls het huurbeding. Op grond van dit beding mag jij  jouw 
huis niet zonder toestemming van de bank verhuren (daardoor 
daa lt de verkoopwaarde).

Verandering van het huis
Een ander beding is het zogenaamde beding van niet-veran-
der ing. A ls je ingr ijpende verander ingen w i lt door voeren in 
de woning moet je daar voor toestemming v ragen aan de bank. 
Het is ook in zijn belang dat het huis in ieder geva l niet in 
waarde a fneemt.

Nationale Hypotheek Garantie
In veel geva l len verlang t de bank een Nat iona le Hypo-
theek Garant ie (NHG). Deze wordt verst rekt door de 
St icht ing Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiermee staat 
het Waarborgfonds garant voor de terugbeta l ing van jouw 
hypotheek(bedrag) aan de geldverst rekker. Die garant ie biedt 
over igens een rentekor t ing gedurende de gehele loopt ijd van 
de hypotheek die kan oplopen tot 0,7%. Zie voor meer infor-
mat ie: w w w.nhg.nl.

•  controleer v lak voor de overdracht het huis en neem bij de 
laatste controle van het huis nog even de meterstanden op;

•  denk vóór de datum van overdracht aan een opsta lverzeke-
r ing (voor appar tementen is d it meesta l geregeld door de 
Verenig ing van Eigenaars); 

• noteer het nieuwe adres en telefoonnummer van de verkoper; 
•  v raag bijt ijds gas/water/ l icht aan, zodat d it niet eerst hoef t 

te worden a fgesloten.

Nietvergeten
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Bij het kopen van een huis kun je tegen v ragen aanlopen waar 
je nog niet eerder bij  hebt st i lgestaan.

Samenleven en kopen
Ben je niet getrouwd en w i l je samen een huis kopen? Het 
pand komt dan op ju l l ie beider naam te staan. A l lebei word je 
dan voor de helf t eigenaar van het huis. Maar w ie is dan eige-
naar van de inboedel? Hoe zit het met het par tnerpensioen? 
Hoe gaat het a ls de één meer heef t aanbetaa ld dan de ander? 
En wat a ls een van ju l l ie komt te overl ijden? Het is verstandig 
om dit soor t zaken in een samenlev ingscontract vast te laten 
leggen. 

Getrouwd en kopen
Als je geen k inderen hebt, ben je op g rond van de wet elkaars 
er fgenaam. A ls je k inderen hebt en jij  of je par tner overl ijdt, 
wat moet er dan gebeuren met ju l l ie bezit t ingen? Sinds 1 
januar i 2003 geldt de zogenaamde wettel ijke verdel ing. De 
overbl ijvende echtgenoot k r ijg t de hele na latenschap en de 
k inderen k r ijgen een vorder ing op de langstlevende echt-
genoot ter g rootte van hun er fdeel.  Deze vorder ing kan pas 
worden opgeëist door de k inderen a ls ook de langstlevende 
echtgenoot is overleden. De achterbl ijvende echtgenoot kan 
zo niet in f inanciële problemen komen doordat k inderen hun 
er fdeel opeisen. Wil je d it toch anders regelen, bijvoorbeeld 
a ls je k inderen u it een eerder huwelijk hebt? Of w i l je (één 
van) de k inderen onter ven? Laat dan een testament opstel len 
bij  de notar is.

Zorgen voor uw kinderen
Wie zorg t er voor je k inderen a ls j i j  en je par tner komen te 
overl ijden? Veel mensen benoemen voor dergel ijke onver-
hoopte situat ies een voogd. Hij of z ij  neemt dan de zorgen 
voor de k inderen op zich. Daarnaast kan het waardevol z ijn 
een bewindregel ing op te stel len. K inderen worden dan tot een 
bepaa lde leef t ijd, bijvoorbeeld 25 jaar, in f inanciële zin tegen 
zichzelf beschermd, zodat hun er fdeel niet op een ‘verkeerde’ 
manier wordt gebruikt.

Geld besparen?
Een testament, voogdijregel ing of samenlev ingscontract kan 
verouderen. Bijvoorbeeld door wettel ijke w ijz ig ingen of ver-
ander ingen in jouw persoonlijke omstandigheden. Daarom is 
het goed om een dergel ijk document eens in de dr ie à v ijf  ja ar 
door je Formaat Notar is te laten checken. Hiermee voorkom 
je ongewenste situat ies. En het lever t soms ook nog belast ing-
bespar ing op! Doe je d it nog vóór de oplever ing van het huis, 
dan kunnen a l le notar iële act iv iteiten wel l icht worden gecom-
bineerd. Dat is niet a l leen ef f ic iënt voor jou en voor ons, maar 
dat kan je ook nog eens geld besparen. 

alles verder goedHeb jij
geregeld?
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Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt  
de  Formaat Notaris exclusieve extra’s die ook voor jou 
 bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief Informeel
Blijf je graag op de hoogte van notarieel nieuws? Bijvoorbeeld 
over schenken, nalaten, trouwen, samenwonen, scheiden, het 
ondernemerschap of het (ver)kopen van een (nieuwbouw) huis? 
Abonneer je dan op het gratis Notarisabonnement en blijf op 
de hoogte van alle actuele, notariële ontwikkelingen met de 
nieuwsbrief Informeel. Je vindt hierin ook alle nieuwe producten 
en diensten van Formaat Notarissen. 

Doe de Testament Test
Een testament dat verouderd is kan vervelende gevolgen hebben. 
Daarom is het belangrijk om jouw testament regelmatig te laten 
controleren. Wetten worden immers aangepast en persoonlijke 
wensen en omstandigheden kunnen veranderen. Om jou hierbij te 
helpen heef t Formaat Notarissen de Testament Scan ontwikkeld. 
Eens in de drie à vijf jaar bekijk je samen met de notaris of het 
testament nog up-to-date is. Zo ben je verzekerd van een rustig 
gevoel dat alles goed is geregeld.

Belangrijke beslissingen: als het erop aankomt
Belangrijke beslissingen neem je liever zelf. Maar als je er niet 
meer toe in staat bent, is het prettig dat iemand die je vertrouwt 
het voor je doet. En dat hij of zij weet wat jouw wensen zijn. In 
de volmacht, die een Formaat Notaris voor je regelt, wijs je zelf 
een zaakbehartiger aan. Hij of zij neemt dan privébeslissingen, 
zoals de aankoop van een huis en beslissingen met betrekking 
tot jouw bedrijf. De volmacht is ook uit te breiden met wensen 
en regelingen op medisch gebied. Dan wordt de volmacht een 
levenstestament. Met de Volmacht Scan van Formaat Notarissen 
wordt de volmacht altijd en in overleg met jou actueel gehouden.

voor jou van belang 
Unieke diensten van de

Formaat Notaris:
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