
Pagina 1 van 2 
 

https://www.infotaris.nl 

 

Checklist Samenlevingscontract 
 

 

Deze checklist hoort bij het samenlevingscontract van:  

 

Naam partij 1:  ……………….   Naam partij 2:  ………………. 

Geboortedatum: ……………….   Geboortedatum: ………………. 

 

Wat wil je afspreken over de inboedel? 

□ Alle inboedel is van ons samen 

□ Alle inboedel is van ons samen met uitzondering van de spullen die we op een lijst zetten 

□ Alle inboedel blijft privé 

 

Wat wil je afspreken over het partnerpensioen? 

□ Indien mogelijk, willen wij elkaar aanwijzen voor het partnerpensioen 

□ Wij willen elkaar niet aanwijzen voor het partnerpensioen omdat ……………………….. 

 

Wat wil je afspreken over het bijzonder partnerpensioen? 

□ Als we uit elkaar gaan, doen we afstand van bijzonder partnerpensioen 

□ Als we uit elkaar gaan, houden we recht op bijzonder partnerpensioen 

□ Als we uit elkaar gaan, doen we afstand van bijzonder partnerpensioen tenzij we samen 

een kind hebben (in dat geval houden we dus recht op bijzonder partnerpensioen) 

 

Wil je een vast of variabel vergoedingsrecht afspreken? 

□ Wij kiezen voor een vast, gelijkblijvend vergoedingsrecht zonder matiging 

□ Wij kiezen voor een vast, gelijkblijvend vergoedingsrecht met matiging (het 

vergoedingsrecht vervalt voor zover het hoger is dan de overwaarde op het moment van 

opeisbaarheid) 

□ Wij kiezen voor een variabel vergoedingsrecht dat stijgt of daalt met de waarde van de 

woning 

 

Is er al sprake van een vergoedingsrecht dat je wilt vaststellen in het samenlevingscontract? 

□ Ja, vanwege □ betaling koopprijs / kosten koper □ aflossing hypotheek □ verbouwing 

□ Nee 

 

Ontstaat er een vergoedingsrecht indien één van beiden meer betaalt aan de maandelijkse 

aflossing van de hypotheek? 

□ Nee, alleen een vergoedingsrecht voor extra aflossingen 

□ Ja, ook een vergoedingsrecht voor de maandelijkse aflossing 
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Wil je één van deze bijzondere afspraken opnemen in het samenlevingscontract? 

□ Het koophuis staat op één naam maar wij willen de overwaarde samen delen 

□ Als we uit elkaar gaan, willen we aanspraak kunnen maken op partneralimentatie alsof we 

gehuwd zijn 

□ Als we uit elkaar gaan, willen we onze pensioenen verevenen alsof we gehuwd zijn 

□ Wij willen alles wat we vanaf nu opbouwen samen delen, alsof we gehuwd zijn in beperkte 

gemeenschap van goederen 

□ Draagplichtovereenkomst vanwege overwaarde uit vorige woning 

 

Wil je ook een testament maken? 

□ Wij hebben geen kinderen en maken geen testament, maar we nemen wel een 

verblijvingsbeding op in het contract 

□ Wij hebben geen kinderen en willen een eenvoudig testament waarin we elkaar tot enig 

erfgenaam benoemen en beide families samen tot reserve erfgenamen 

□ Wij willen een uitgebreid testament dat in alle mogelijke scenario’s voorziet (wel of geen 

kinderen, wel of niet gehuwd) 

□ Wij hebben kinderen en willen een uitgebreid langstlevende testament waarin we ook een 

voogd, bewindvoerder en executeur benoemen. 

 

Wil je ook een levenstestament maken? 

□ Nee, wij hebben nog geen levenstestament en gaan dat op dit moment ook niet maken 

□ Nee, wij hebben al een levenstestament 

□ Ja, wij willen ook een levenstestament regelen (zie aparte checklist daarvoor) 


