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Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u automatisch een aantal rechten en
plichten tegenover elkaar, zoals recht op partneralimentatie, onderhoudsplicht, pensioen,
verdeling van goederen in geval van einde relatie en erfrecht, in geval van overlijden. Bij een
samenlevingscontract heeft u deze rechten en plichten alleen als u ze in het contract opneemt.
Denk hierbij ook aan gemeenschap van goederen, dat ook in het samenlevingscontract kan
worden opgenomen. Het kan dus gebeuren, dat bij overlijden van een partner, alle bezittingen
naar de wettelijke erfgenamen gaan, zoals ouders of kinderen, waarbij de overgebleven
partner niets krijgt. Als partners uit elkaar gaan, kan de economisch zwakkere partner geen
aanspraak maken op partneralimentatie, opgebouwde pensioen van zijn ex-partner of
inboedel.
U kunt in een samenlevingscontract dus volgende afspraken maken:








partneralimentatie de bankrekening(en);
pensioen;
de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;
een verblijvingsbeding (als uw partner komt te overlijden mag u de
gemeenschappelijke bezittingen houden);
de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding en vaste lasten;
de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
de verdeling van de bezittingen;

Uw samenlevingscontract eindigt door overlijden; het aangaan van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap; gerechtelijke ontbinding of door het opmaken van een nieuwe
samenlevingsovereenkomst. Bij het beëindigen van het samenwonen moet u zich houden aan
de afspraken die in het samenlevingscontract zijn vastgelegd. Bij het niet nakomen van de
gemaakte afspraken, kan de andere partij een gerechtelijke vordering tot nakoming van de
overeenkomst eisen.

De kosten van een samenlevingscontract verschillen per aanbieder. Bij ons betaalt u € 150,inclusief btw. Voor deze prijs krijgt u een persoonlijke uitleg, individueel advies en een
eventuele bemiddeling. De overeenkomst wordt door onze jurist zelf opgesteld, afhankelijk
van uw wensen. U betaalt binnen 8 dagen na het ontvangen van de factuur.
Bel voor een afspraak op 073-851 8552 (geheel vrijblijvend)

