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Boedelvolmacht 
 

Hierbij verklaar ik, 

voornamen:  ……………………………. 

achternaam:  ……………………………. 

geboortedatum:  ……………………………. 

geboorteplaats:  ……………………………. 

adres:    ……………………………. 

telefoonnummer: ……………………………. 

e-mail:    ……………………………. 

 

inzake het overlijden van 

voornamen:  ……………………………. 

achternaam:  ……………………………. 

geboortedatum:  ……………………………. 

geboorteplaats:  ……………………………. 

datum overlijden:  ……………………………. 

plaats overlijden: ……………………………. 

laatste adres:   ……………………………. 

 

het volgende: 

 

1. dat ik als erfgenaam tot de nalatenschap van de overledene wordt geroepen 

en hierbij de nalatenschap zuiver aanvaard; 

2. dat ik begrijp dat ik hierdoor verplicht ben om de eventuele schulden van de 

nalatenschap uit mijn eigen vermogen te voldoen; 

3. dat ik hierbij een volmacht verleen aan: 

voornamen:  ……………………………. 

achternaam:  ……………………………. 

geboortedatum:  ……………………………. 

geboorteplaats:  ……………………………. 

adres:    ……………………………. 

om in mijn naam als erfgenaam alle rechtshandelingen te verrichten, waaron-

der daden van beheer en van beschikking, die dienstig kunnen zijn tot de af-
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wikkeling van de nalatenschap van de overledene. De gevolmachtigde is be-

voegd om de schulden van de nalatenschap en de kosten van de afwikkeling 

te voldoen uit de goederen van de nalatenschap. De gevolmachtigde is be-

voegd om goederen van de nalatenschap te verkopen en te leveren, ook 

wanneer dit niet nodig is om de schulden van de nalatenschap te kunnen vol-

doen. Indien tot de nalatenschap een registergoed behoort, dan is de gevol-

machtigde bevoegd tot verkoop en levering tegen een door de gevolmachtig-

de te bepalen koopprijs en onder de bij verkoop van registergoederen gebrui-

kelijke voorwaarden. De gevolmachtigde is bevoegd tot het aannemen van al 

hetgeen door derden aan mij als erfgenaam of begunstigde is verschuldigd. 

De gevolmachtigde is bevoegd tot het doen van de vereiste belastingaangif-

tes. De gevolmachtigde regelt alle bankzaken in de nalatenschap en beheert 

daarom de tot de nalatenschap behorende banktegoeden, mag voorschotten 

uitkeren en is bevoegd tot het verkopen van eventuele beleggingen. Bij het 

eindigen van de volmacht moet de gevolmachtigde rekening en verantwoor-

ding aan mij afleggen en tussentijds is de gevolmachtigde verplicht om mij alle 

gevraagde inlichtingen te geven over de uitoefening van de volmacht. 

 

Deze volmacht eindigt op …………………………… (datum) en kan tussentijds 

door mij worden herroepen. 

 

Getekend te:  ……………………………. (plaats) 

op:   ……………………………. (datum) 

 

 

 

 

………………………………….. 

handtekening volmachtgever 

 

 

 

 


