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Samenlevingscontract 
 

Vandaag, (datum ondertekening), verschenen voor mij, mr. (naam), notaris te 
(standplaats): --------------------------------------------------------------------------------------  
(jullie personalia) ---------------------------------------------------------------------------------  
De verschenen personen verklaarden het volgende: -----------------------------------  
Samenwoning ------------------------------------------------------------------------------------  
Wij voeren een gemeenschappelijke huishouding en zijn bij de gemeente op 
hetzelfde adres ingeschreven sinds (datum invullen). ----------------------------------  
Samenlevingscontract ------------------------------------------------------------------------  
Voor het geval onze samenwoning eindigt door het overlijden van één van ons, 
willen wij afspreken dat de langstlevende recht heeft op de gemeenschappelijke 
koopwoning, de inboedel en het partnerpensioen. Wij begrijpen dat we zonder 
testament niet elkaars erfgenaam zijn en dat dit samenlevingscontract niet meer 
voldoende is wanneer er uit onze relatie een kind wordt geboren. Wij begrijpen 
dat er door een samenlevingscontract geen gemeenschap van goederen ont-
staat en dat wij geen recht hebben op partneralimentatie of pensioenverevening 
wanneer wij uit elkaar gaan.  ------------------------------------------------------------------  
Zorgplicht -----------------------------------------------------------------------------------------  
Wij zullen de kosten van onze gemeenschappelijke huishouding dragen naar 
evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt 
het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander 
geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie 
in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de 
kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen bin-
nen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit 
recht. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gemeenschappelijke inboedel -------------------------------------------------------------  
Onder de inboedel verstaan wij de meubilering en stoffering van onze woning 
en de huisraad, met inbegrip van huishoudelijke en audiovisuele apparatuur. 
Wij komen overeen dat de inboedel vanaf nu gemeenschappelijk zal zijn. Ter 
uitvoering hiervan leveren wij elkaar over en weer een gelijk aandeel in alle za-
ken die tot de inboedel behoren. Wij zijn hiervoor niets verschuldigd aan elkaar. 
Tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen, zal de inboedel die wij in de toe-
komst verwerven ook gemeenschappelijk zijn. Indien onze samenwoning 
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eindigt door het overlijden van één van ons, verblijft de gemeenschappelijke 
inboedel aan de langstlevende, onder de voorwaarde dat diegene niet binnen 
dertig dagen overlijdt. De langstlevende is voor het verblijven van de inboedel 
niets verschuldigd aan de erfgenamen van de overledene. --------------------------  
Gemeenschappelijke koopwoning -------------------------------------------------------  
Wij zijn samen, ieder voor de helft, eigenaar van een koopwoning. Indien één 
van ons meer dan de helft van de koopprijs heeft betaald, heeft diegene voor 
het meerdere een vergoedingsrecht jegens de ander van ons. Er ontstaat ook 
een vergoedingsrecht indien één van ons meer dan de helft van de aflossingen 
op de eigenwoningschuld heeft voldaan of meer dan de helft van de kosten 
heeft voldaan voor verbouwing, verbetering of groot onderhoud van de koopwo-
ning. Alle vergoedingsrechten zijn nominaal (gelijkblijvend), pas opeisbaar bij 
verkoop of verdeling van de koopwoning en tot dat moment renteloos. -----------  
Indien onze samenwoning eindigt door het overlijden van één van ons, verblijft 
de gemeenschappelijke koopwoning aan de langstlevende, onder de voor-
waarde dat diegene niet binnen dertig dagen overlijdt. De langstlevende is daar-
bij verplicht om de eigenwoningschuld over te nemen onder vrijwaring van de 
erfgenamen van de overledene. De langstlevende is verder voor het verblijven 
van de koopwoning niets verschuldigd aan de erfgenamen. De vergoedings-
rechten die wij over en weer hadden ten aanzien van de koopwoning vervallen 
bij verblijving aan de langstlevende. Wij verlenen elkaar over en weer een on-
herroepelijke volmacht die niet eindigt door het overlijden, waarmee de langst-
levende het verbleven aandeel aan zichzelf kan leveren. -----------------------------  
Overlijdensrisicoverzekering ---------------------------------------------------------------  
Tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding behoren niet de premies 
en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze 
kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond 
van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan 
deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht dat niet 
verjaart en niet vervalt bij overlijden. --------------------------------------------------------  
Partnerpensioen --------------------------------------------------------------------------------  
Wij willen elkaar over en weer in aanmerking laten komen voor het partnerpen-
sioen bij overlijden en zijn daarom jegens elkaar verplicht om aan onze pensi-
oenfondsen door te geven dat wij dit samenlevingscontract hebben onderte-
kend. Wij zijn er mee bekend dat wij aan alle voorwaarden van het pensioenre-
glement moeten voldoen voordat wij in aanmerking komen voor het 
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partnerpensioen. Indien het samenlevingscontract eindigt door opzegging of 
door beëindiging van onze samenwoning met beider instemming, zullen wij over 
en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op bijzonder partner-
pensioen. Wij zullen echter niet verplicht zijn om hiervan afstand te doen indien 
er uit onze relatie een kind is geboren. -----------------------------------------------------  
Einde ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Het samenlevingscontract eindigt wanneer wij onze samenwoning met beider 
instemming hebben beëindigd, wanneer één van ons het samenlevingscontract 
schriftelijk opzegt, wanneer wij een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan-
gaan of wanneer één van ons overlijdt. Wanneer één van ons vanwege medi-
sche redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzor-
gingshuis, eindigt het samenlevingscontract niet en heeft de langstlevende bij 
overlijden nog steeds recht op de gemeenschappelijke koopwoning, de inboe-
del en het partnerpensioen. -------------------------------------------------------------------  
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 onmid-
dellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, 
notaris, ondertekend. ----------------------------------------------------------------------------  


