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Huwelijkse voorwaarden  
(algehele gemeenschap van goederen) 

 

Vandaag, (datum ondertekening), verschenen voor mij, mr. (naam), notaris te 
(standplaats): 
(jullie personalia) 
De verschenen personen verklaarden het volgende: 
Huwelijk 
Wij zijn met elkaar in het huwelijk getreden in de gemeente (gemeente invul-
len) op (datum invullen). 
Huwelijkse voorwaarden 
Wij zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, ondertekend 
op (datum invullen) bij mr. (naam), notaris te (standplaats). 
Inschrijving huwelijksgoederenregister 
Een afschrift van de huwelijkse voorwaarden is ingeschreven in het huwelijks-
goederenregister van de rechtbank te (plaats rechtbank) op (datum inschrij-
ving) onder nummer (registratienummer huwelijksgoederenregister). 
Wijziging huwelijkse voorwaarden 
Wij willen onze huwelijkse voorwaarden met ingang van de dag na heden ge-
heel opnieuw vaststellen als volgt: 
Rechtskeuze 
Op ons huwelijksvermogensstelsel is het Nederlandse recht van toepassing. 
Algehele gemeenschap van goederen 
Tussen ons zal een algehele gemeenschap van goederen bestaan, welke alle 
goederen en schulden omvat van ons beiden, met inbegrip van de goederen 
die tot en met heden door ieder van ons afzonderlijk zijn verkregen en met in-
begrip van de goederen die door ieder van ons krachtens erfopvolging, ma-
king, lastbevoordeling of gift zijn of worden verkregen en met inbegrip van alle 
schulden die betrekking hebben op de hiervoor bedoelde goederen. 
Pensioenverevening 
De algehele gemeenschap van goederen omvat niet onze pensioenrechten 
als bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de met die 
pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen. Wij 
wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, zodat bij 
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echtscheiding en scheiding van tafel en bed de wettelijke verevening wordt 
toegepast op de tijdens ons huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Wij wijken 
ook niet af van de begunstiging voor het nabestaandenpensioen.  
Slot 
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden 
te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De ver-
schenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben 
genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. 
Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de ver-
schenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte 
en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met 
beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte on-
middellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna 
door mij, notaris, ondertekend. 


