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Verdeling nalatenschap 

Paraaf Partij 1:                                            Paraaf Partij 2:                                                 Paraaf Partij 3: 
 

 

Gegevens partij 1:   …………………………  

Gegevens partij 2:   …………………………  

Gegevens partij 3:   …………………………  

 

Bij deze akte willen wij een verdeling tot stand brengen van de nalatenschap van: 

Gegevens overledene: …………………………  

 

Wij zijn de enige erfgenamen van de overledene en hebben ieder recht op een gelijk deel. Geen 

van ons heeft een gift ontvangen die moet worden ingebracht. Wij hebben de nalatenschap zuiver 

aanvaard. Er is geen executeur of vereffenaar benoemd. Wij zijn allemaal meerderjarig. Wij 

hebben het vrije beheer over onze goederen. Voor zover goederen uit de nalatenschap van de 

overledene in de gemeenschap van goederen van een erfgenaam zijn gevallen, verklaart die 

erfgenaam dat de gemeenschap niet is ontbonden zodat hij of zij het zelfstandige bestuur heeft 

over deze goederen. Alle schulden van de nalatenschap zijn voldaan. Tot de nalatenschap 

behoren geen goederen die bij notariële akte moeten worden geleverd.  

 

De nalatenschap omvat thans nog de volgende goederen: 

1. …………………………………………………………………. waarde € ………………….. 

2. …………………………………………………………………. waarde € ………………….. 

3. …………………………………………………………………. waarde € ………………….. 

4. …………………………………………………………………. waarde € ………………….. 

5. …………………………………………………………………. waarde € ………………….. 

 

Ieder van ons verklaart hierbij naar waarheid alle goederen van de nalatenschap te hebben 

opgegeven en niets uit de nalatenschap te hebben verduisterd, noch gezien te hebben, noch te 

weten dat iets is verduisterd. Ieder van ons realiseert zich dat degene die opzettelijk een tot de 

nalatenschap behorend goed verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in dat goed 

verbeurt aan de andere erfgenamen. 

 

De hiervoor vermelde roerende zaken bevinden zich op de navolgende locatie(s): ……………… 

 

De waarde is per de peildatum van …………….. vastgesteld □ in onderling overleg □  door taxatie. 

Voor zover sprake is van een taxatie, verklaart ieder van ons een kopie van de taxatie te hebben 

ontvangen. 

 

De totale waarde van de te verdelen goederen bedraagt € ………..……… waarin ieder van ons 

gerechtigd is voor een gelijk deel, ofwel € ……………………… 



Pagina 2 van 2 

Verdeling nalatenschap 

Paraaf Partij 1:                                            Paraaf Partij 2:                                                 Paraaf Partij 3: 
 

 

De nalatenschap wordt als volgt verdeeld: 

Aan Partij 1 wordt toegedeeld: ………………………………..…. totale waarde: € ………………. 

Aan Partij 2 wordt toegedeeld: ………………………………..…. totale waarde: € ………………. 

Aan Partij 3 wordt toegedeeld: ………………………………..…. totale waarde: € ………………. 

 

Er is daarom □ wel □ geen sprake van een overbedeling. 

Ingeval van overbedeling: Partij … zal aan Partij … vergoeden het bedrag van € ………………. 

Dit bedrag □ is reeds voldaan per bank zodat Partij … hierbij kwijting verleent □ zal zo spoedig 

mogelijk na ondertekening van deze akte per bank worden voldaan, waarna Partij … schriftelijk 

kwijting zal verlenen. Het rekeningnummer van Partij … is ……………………………………. 

 

Wij zijn over en weer verplicht om mee te werken aan de vereiste leveringshandelingen en geven 

elkaar voor zover nodig daartoe een volmacht. De feitelijke levering van de verdeelde roerende 

zaken □ heeft reeds plaatsgevonden □ zal zo spoedig mogelijk na de ondertekening van deze akte 

plaatsvinden door bezitsverschaffing. 

 

Ieder van ons doet afstand van zijn recht om ontbinding of vernietiging te vorderen van deze 

verdeling en aanvaardt de verdeling te zijnen bate of schade. Wij begrijpen dat dit betekent dat de 

verdeling niet kan worden vernietigd indien sprake is van dwaling ten aanzien van de waardering 

van de verdeelde goederen, zelfs niet als daardoor sprake is van een zeer grote benadeling van 

een erfgenaam. 

 

Handtekening Partij 1:  ………………… 

Plaats:    ………………… 

Datum:    ………………… 

 

Handtekening Partij 2:  ………………… 

Plaats:    ………………… 

Datum:    ………………… 

 

Handtekening Partij 3:  ………………… 

Plaats:    ………………… 

Datum:    ………………… 


