Ontwerp d.d. ***
TESTAMENT A:
TESTAMENT ONGEHUWD SAMENWONENDEN ZONDER KINDEREN; KINDEREN (NOG)
GEEN OPTIE.

Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:----------------------------de heer ***, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregi----streerd partnerschap.----------------------------------------------------------------------De verschenen persoon heeft verklaard: -------------------------------------------------Ten eerste:---------------------------------------------------------------------------------Herroeping ---------------------------------------------------------------------------------Met uitzondering van de uiterste wilsbeschikkingen zoals die zijn opgenomen in de --bij akte op datum ***voor notaris mr. *** verleden samenlevingsovereenkomst,----herroep ik / Ik herroep alle door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, met inbe- grip van eerder door mij gemaakte codicillen. -------------------------------------------Onder codicillen wordt in deze niet verstaan een eventueel door mij gemaakt donor- codicil---------------------------------------------------------------------------------------Ten tweede:--------------------------------------------------------------------------------Rechtskeuze--------------------------------------------------------------------------------Ik bepaal dat de vererving en de wijze van afwikkeling van mijn nalatenschap be- ---heerst zullen worden door het Nederlandse recht, zulks met inachtneming van na te noemen beschikkingen. -------------------------------------------------------------------Ten derde: ---------------------------------------------------------------------------------Erfstelling ----------------------------------------------------------------------------------Voor het geval ik kom te overlijden zonder achterlating van afstammelingen benoemik mevrouw ***, hierna verder te noemen: "mijn partner", tot mijn enig en algeheel erfgenaam van mijn nalatenschap, onder de voorwaarde dat mijn partner mij langer dan dertig (30) dagen overleeft. ----------------------------------------------------------Ten vierde: ---------------------------------------------------------------------------------Alternatieve erfstelling --------------------------------------------------------------------Voor het geval ik kom te overlijden zonder afstammelingen en mijn partner is voor --mij of gelijktijdig met mij in de zin der wet overleden, dan wel heeft mij niet langer -dan dertig (30) dagen overleefd, welke periode aanvangt op de eerste dag, volgend-op die van mijn overlijden, benoem ik tot enige en algehele erfgenamen van mijn ---nalatenschap: ------------------------------------------------------------------------------A.

voor één staak of de helft: -----------------------------------------------------------degenen die en in de verhouding waarin zij door de wet zoals die geldt op de ---dag van mijn overlijden tot mijn nalatenschap worden geroepen, op welke -------
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erfstelling de regeling omtrent wettelijke plaatsvervulling van overeenkomstige -toepassing zal zijn; -------------------------------------------------------------------B.

voor één staak of de wederhelft: ----------------------------------------------------degenen die en in de verhouding waarin zij door de wet zoals die geldt op de ---dag van mijn overlijden tot de nalatenschap van mijn partner zouden zijn -------geroepen, indien mijn partner ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, zonder afstammelingen en zonder bij ---testament over haar nalatenschap te hebben beschikt, tegelijk met mij zou zijn-overleden, onder toepassing van de regels van plaatsvervulling zoals die gelden voor het versterferfrecht. -------------------------------------------------------------

Ten vijfde:----------------------------------------------------------------------------------Uitsluitingsclausule ------------------------------------------------------------------------Ik bepaal dat al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en hetgeen door-------zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt alsmede de opbrengsten (‘vruchten’) ----daarvan niet vallen in een gemeenschap van goederen waarin een erfgenaam van mij -ooit gehuwd is of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap, waarin een erf- --genaam van mij ooit een geregistreerd partner is. Hetgeen is verkregen, hetgeen uit --zaaksvervanging afkomstig is en de vruchten van hetgeen is verkregen kan evenmin --worden betrokken in enig verrekenbeding krachtens huwelijksvoorwaarden, partner- --schapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst. ---------------------------------------Ten zesde: ---------------------------------------------------------------------------------Voorwaarden -------------------------------------------------------------------------------De beschikkingen ten behoeve van mijn partner gelden niet: --------------------------a.

indien ten tijde van mijn overlijden de samenwoning met mijn partner is --------verbroken in die zin dat wij niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in -de gemeentelijke basisadministratie, tenzij de samenwoning door ----------------omstandigheden buiten onze wil is geëindigd, door bijvoorbeeld een -------------(langdurige) opname in een ziekenhuis of verpleeghuis, zonder dat van belang -is of terugplaatsing naar de eigen woonomgeving al dan niet tot de --------------mogelijkheden heeft behoord; --------------------------------------------------------

b.

indien wij gescheiden leven in verband met een voorgenomen echtscheiding of -ontbinding van het geregistreerd partnerschap; -------------------------------------

c.

indien door ons of door één van ons een verzoek tot echtscheiding of tot --------scheiding van tafel en bed aanhangig is gemaakt dan wel een verzoek daartoe is
ingediend; ------------------------------------------------------------------------------

c.

indien door ons een overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd --------partnerschap is gesloten.--------------------------------------------------------------

Ten zevende: ------------------------------------------------------------------------------Executele -----------------------------------------------------------------------------------Ik benoem mijn partner en bij belet of ontstentenis als ook bij opvolging: ***, tot----
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executeur, hierna ook te noemen "de executeur", voor welke benoeming in ----------aanvulling op de wet de volgende bepalingen gelden: ----------------------------------a.

De executeur heeft tot taak mijn uitvaart te regelen. -------------------------------

b.

De executeur heeft voorts tot taak de goederen van mijn nalatenschap te -------beheren en de schulden van mijn nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn ------beheer uit de tot mijn nalatenschap behorende goederen moeten worden -------voldaan, waaronder begrepen het nakomen en uitvoeren van overeenkomsten, -de voldoening van de kosten van mijn uitvaart, de taxatie- en boedelkosten en -de erfbelasting, die ten laste komt van mijn erfgenamen. --------------------------

c.

De executeur is bevoegd, in verband met de voldoening van de tot mijn ---------nalatenschap behorende schulden, de door hem beheerde goederen te gelde te-maken. De executeur behoeft over de keuze van de goederen en de wijze van te
geldemaking geen toestemming van mijn erfgenamen. -----------------------------

Slot akte------------------------------------------------------------------------------------Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon me- -dedeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. ------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennisge- -nomen en verklaarde dat deze akte zijn uiterste wil bevat en daarmee in te stem- ---men alsmede in te stemmen met beperkte voorlezing van deze akte. -----------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte -verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en -daartoe bestemde document vastgesteld.------------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut opgemaakt, is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ----------------------------------------------------------------Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en mij, -notaris, ondertekend.-----------------------------------------------------------------------
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