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Meer weten over wat uw Formaat 
notaris voor u kan betekenen?  
Bel met Formaat notarissen  
of kijk op www.formaatnotarissen.nl

Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samen-

werkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en 

optimale  service vormen de kern- woorden in de filosofie van Formaat 

notarissen. De kracht van het Formaat notarissen-netwerk komt onder 

andere tot uiting in de exclusieve producten, de grote verscheidenheid 

aan specialisaties en niet in de laatste plaats het aantal gerenommeerde 

notariskantoren dat deel uitmaakt van Formaat notarissen. Voor 

welke notariële dienst u waar ook in Nederland naar een Formaat 

 notaris stapt, u kunt er zeker van zijn dat iedere vraag met de grootst 

 mogelijke zorgvuldigheid, aandacht en inzet wordt opgepakt.

www.formaatnotarissen.nl
Meer weten 
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Het kopen van een nieuwbouwwoning kan een ingewik-
kelde bezigheid lijken. Verschillende partijen spelen 

een rol, op het moment van de beslissing staat er alleen nog 
maar iets op papier, en het duurt nog een hele tijd voor u 
écht in het huis kunt trekken. Daar staat tegenover dat veel 
mensen het een aantrekkelijke gedachte vinden als eerste 
in een nieuw huis te kunnen wonen. Met de juiste infor-
matie en ondersteuning is het minder ingewikkeld dan het 
misschien allemaal lijkt. Voor de juridische zaken is uw For-
maat notaris dé professional met kennis van zaken op wie 
u in zo’n situatie kunt terugvallen. Notarissen zijn door de 
overheid aangesteld om mensen te adviseren, bijvoorbeeld 
bij het verkrijgen van een huis. Deze brochure is daarvan 
een bescheiden voorbeeld. U treft hierin informatie aan 
die voor u van belang is bij het kopen van een nieuwbouw-
woning. 

Keuze van de notaris
Doorgaans krijgt de notaris opdracht van de aannemer/
projectontwikkelaar om de eigendomsoverdracht van alle 
woningen in een nieuwbouwproject te begeleiden. Als koper 
kiest u dus niet zelf uw notaris. In dit geval bent u bij een 
Formaat notaris terecht gekomen. Uw Formaat notaris kan 
meer voor u betekenen dan alleen het regelen van de eigen-
domsoverdracht. Door het kopen van een huis wordt u voor 
nog meer beslissingen geplaatst. Beslissingen waarvan u zich 
misschien nog niet eens bewust bent dat u ze moet nemen. 
Bijvoorbeeld, op wiens naam komt het huis te staan? Immers, 
als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of u heeft 
een samenlevingsovereenkomst laten opmaken moet dat goed 
worden vastgelegd. En wat gebeurt er met het huis als een 
koper komt te overlijden, nog voordat men bij de notaris is 
geweest voor het tekenen van de leveringsakte? Kunnen de 
erfgenamen dan zomaar van de koop afzien? Natuurlijk is uw 

Een nieuwbouwwoning kopen
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Formaat notaris van harte bereid u uitgebreid te adviseren. 
De algemene akte
Bij een nieuwbouwproject zijn vaak veel par t ijen betrokken: 
soms de gemeente a ls eigenaar van de bouwgrond, de aan-
nemer d ie de woningen gaat bouwen en de makelaar d ie bemid-
delt tussen deze par t ijen en u a ls koper. A l lereerst maakt de 
notar is veela l de a lgemene akte op: daarmee wordt de verkoop 
door de gemeente aan de aannemer vastgelegd met betrekk ing 
tot het hele bouw ter rein. In deze akte leg t de gemeente aan de 
aannemer een aanta l verpl icht ingen op, d ie de aannemer weer 
moet opleggen aan de kopers. Het gaat hier onder andere over 
zaken a ls het gebruik van de woning of het gebouw.

De koop- en aanneemovereenkomst
Daarnaast maakt de makelaar op basis van overleg met a l le 
 par tijen de koop- en aanneemovereenkomst op. Dit is een com-
binatie van twee overeenkomsten: de koopovereenkomst van de 
grond en de aanneemovereenkomst voor de bouw van het huis. 
Deze overeenkomsten tekent u bij de makelaar. In de koopover-

Eén bouwplan; 
veel handtekeningen



eenkomst staan onder andere gegevens vermeld van de bouw-
kavel, de koopsom, de verkoopbedingen en eventuele bijzon-
dere bepalingen, en de eventuele ontbindende voorwaarde voor 
f inancier ing en de Nationale Hypotheek Garantie. In de aan-
neemovereenkomst wordt a l les geregeld wat te maken heef t met 
de bouw van het huis, zoals de tota le aanneemsom, de BT W, de 
betaling in termijnen, de bouwrente en over ige bepalingen met 
betrekking tot de bouw en lever ing van het woonhuis. 

Extra bescherming voor de koper
Sinds 1 september 2003 heef t de (particuliere) van een huis, 
appartementsrecht of lidmaatschapsrecht van een coöperatie het 
recht binnen drie dagen na het tot stand komen van de overeen-
komst, deze te ontbinden. Ontbinding van de koopovereenkomst  
kan zonder opgave van redenen. De koper is ook geen schadever-
goeding of een boete verschuldigd. Deze bedenktijd van drie da-
gen gaat in op de dag (0.00 uur) na ontvangst door de koper van 
de door beide partijen getekende koopovereenkomst. Zaterda-
gen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. 
Wel moet de koper er in zo’n situatie voor zorgen dat de verko-
per binnen drie dagen (dus vóór 24.00 uur van de laatste dag) de 
verklaring, waarin de koper een beroep doet op deze ontbinding, 
heef t ontvangen. De wetgever heef t met deze regeling beoogd  
de parti culiere koper te beschermen tegen een overhaast geno-
men aankoopbeslissing.

Voor ts is het sinds 1 september 2003 mogelijk om een koop-
overeenkomst in te schr ijven in de openbare reg isters van het 
Kadaster. Door de inschr ijv ing wordt het recht op nakoming 
van de koper versterkt. Tussen het aangaan van de koopver-
pl icht ing (het tekenen van de koopovereenkomst) en de eigen-
domsoverdracht kunnen zich diverse onregelmat igheden bij  de 
verkoper voordoen. U kunt dan denken aan de verkoop van het 
huis door de verkoper aan een hogere bieder, f a i l l issement van 
de verkoper of a ls er ten laste van de verkoper beslag wordt 
gelegd op het huis. Om u tegen dergel ijke r isico’s beter te 
be  schermen kunt u de koopovereenkomst laten  reg ist reren bij 
het Kadaster (de zogenaamde ‘Vormerkung’). Deze bescher-
ming geldt gedurende een per iode van ten hoogste zes maan-
den. De inschr ijv ing van de koopovereenkomst kan u itslu itend 
plaatsv inden door tussenkomst van een notar is. 
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De notar is maakt twee akten op:

Akte van levering (ook wel overdrachtsakte)
Voor overdracht van een onroerende zaak vereist de wet een 
notar iële akte van lever ing die ver volgens in de openbare 
 re g isters van het Kadaster wordt ingeschreven. 
Op basis van de a lgemene akte en de koopovereenkomst maakt 
de notar is de akte van lever ing op. Deze akte heef t betrekk ing 
op de overdracht van de door u gekochte bouwkavel. Van het 
op uw bouwkavel gebouwde huis wordt u (door natrekk ing) 
automatisch eigenaar.

Hypotheekakte
Voor vest ig ing van een recht van hypotheek vereist de wet 
eveneens een notar iële akte d ie ook in de openbare reg isters 
wordt ingeschreven. Naast de bepa l ingen over de hypotheek 
bevat de hypotheekakte ook veela l bepa l ingen over de geld-
lening (rente, a f lossingen, opeisbaarheidsgronden).

A ls a l le stukken (op t ijd) door de notar is z ijn ontvangen, 
 ontvangt u a ls koper de ontwerpen van beide akten en de zgn. 
nota van a f rekening. Neem de t ijd om een en ander goed door 
te lezen. uw Formaat notar is geef t u g raag een u itge breide 
toel icht ing op de inhoud. 

De eigendomsoverdracht:zekerheid door notariële akte



Het passeren van de akte
Op het notar iskantoor onder tekenen de koper, de verkoper 
en de notar is de lever ingsakte (het ‘passeren van de akte’).  
Omdat het bij  nieuwbouwprojecten vaak om een g root aanta l 
huizen gaat, la at de verkoper (de aannemer) zich bij  het pas-
seren van de akte doorgaans ver tegenwoordigen, bijvoorbeeld 
door een medewerker van het notar iskantoor. Ver volgens zorg t 
de notar is er voor dat lever ingsakte wordt ingeschreven in de 
openbare reg isters van het Kadaster, waarna u eigenaar van de 
bouwkavel bent geworden.
Als na de leveringsakte ook nog een hypotheekakte gepasseerd moet 
worden, zal daarbij de verkopende partij niet meer aanwezig zijn.  

U ontvangt van de lever ingsakte en van de hypotheekakte een 
door de notar is getekend a fschr if t . 
De originele akten worden door de notaris in bewaring genomen, 
en blijven tenminste dertig jaar in diens bezit. Daarna worden 
de akten opgeslagen in één van de algemene bewaarplaatsen. De 
algemene bewaarplaats is slechts een tussenstation. Na 75 jaar 
worden de akten overgebracht naar een rijksarchiefbewaarplaats. 
Zo kunnen notariële akten nooit verloren gaan, en zijn altijd  
off iciële afschrif ten verkrijgbaar. 

De eigendomsoverdracht:zekerheid door notariële akte
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Ontbindende voorwaarde van financiering 
Vaak wordt in het koopcontract de ontbindende voor waarde 
opgenomen dat de koop niet doorgaat a ls de koper de f inan-
cier ing niet rond kan k r ijgen. A ls koper moet u daarbij  voora l 
de einddatum van deze voor waarde in de gaten houden: na het 

over…
Meer bijzonderheden



verlopen van deze termijn kunt u geen beroep meer doen op 
de ontbindende voor waarde. A ls u dán toch nog van de koop a f 
w i lt,  kan de verkoper u in gebreke stel len, hetgeen kan leiden 
tot een boete van doorgaans 10% van de koopsom en vergoe-
ding van eventuele verdere schade. Ook kan hij  a lsnog nako-
ming van de overeenkomst eisen met een boete voor iedere 
dag dat u ‘na lat ig’ bl ijf t . 
De koper kan ook voor het passeren van de akte komen te 
overl ijden. A ls de er fgenamen dan van de koop w il len a fzien, 
kan door de verkoper eveneens een boete worden opgelegd. 
Uw Formaat notar is heef t hier voor speciaa l de g rat is Overl ij-
densr isico Bescherming ontwikkeld waarmee de koper tot een 
bepaa ld maximum tegen dat r isico is verzekerd.

Wettelijke opleveringsregeling (5% regeling)
Deze regel ing heef t a ls doel de aannemer aan te zet ten tot 
spoedig herstel van gebreken en tekor tkomingen bij  de ople-
ver ing van uw woning a lsmede voor gebreken of tekor tkomin-
gen die binnen dr ie maanden na de oplever ing door u worden 
geconstateerd. Op grond van deze regel ing heef t u het recht 
de laatste 5 % van de aanneemsom in depot bij  een notar is 
te stor ten a ls zekerheid voor de nakoming van voormelde 
verpl ich t ingen van de aannemer. U heef t d it recht ook indien 
de woning zonder gebreken wordt opgeleverd. 

De aannemer kan, teneinde vol ledige beta l ing te verk r ijgen, 
ver vangende zekerheid (bijvoorbeeld: een bankgarant ie) 
 stel len. In dat geva l za l de notar is hem het depot u itbeta len. 
De notar is za l het depot - voor zover u niet reeds eerder met 
een u itbeta l ing heef t ingestemd - eveneens aan de aannemer  
beta len dr ie maanden na oplever ing van uw woning, tenzij 
u aan de notar is mededeelt dat u het depot w i lt handhaven 
omdat u meent dat er nog gebreken zijn. Het te handhaven 
bedrag dient in dat geva l in redel ijke verhouding te staan tot 
de kosten van herstel van de resterende gebreken. Indien u het 
depot w i lt handhaven, za l het pas aan de aannemer worden uit-
betaa ld indien u daarmee instemt danwel indien een rechter-
l ijk of a rbit raa l vonnis, d ie bindend is voor u en de aannemer, 
zu lks bepaa lt.  Let op! Indien u - naar wel l icht achtera f bl ijkt - 
het depot ten onrechte heef t gehandhaafd, loopt u de kans een 
schadevergoeding aan de aannemer verschuldigd te zijn.
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Het kopen van een appartement
Bij het kopen van een appar tement koopt u, anders dan bij 
een huis, het exclusief gebruiksrecht op een gedeelte van 
het gebouw of complex: uw appar tement. Dat recht heet het 
appar tementsrecht. In de spl itsingsakte wordt het complex 
verdeeld in verschi l lende appar tementsrechten. Ook is in de 
spl itsingsakte een reglement opgenomen, waar in onder andere 
regel ingen staan over gemeenschappel ijk onderhoud (bijvoor-
beeld van daken, ba lkons en vaak ook raamkozijnen), feitel ijke 
gedragsregels (voorkomen van overlast) en de ser v icekosten 
die de eigenaars moeten voldoen. Omdat de eigenaars van een 
appar tementencomplex gemeenschappel ijke belangen hebben 
(denk maar aan het onderhoud van het gebouw) is er een  
Verenig ing van Eigenaars. Die verenig ing, waar van u a ls appar-
tementseigenaar automatisch (en wettel ijk verpl icht) l id bent, 
behar t ig t de gemeenschappel ijke belangen van a l le eigenaars. 
Vaak beta len appar tementseigenaars een bepaa ld maandel ijks 
bedrag aan ser v icekosten. Deze worden door de Verenig ing 
van Eigenaars vastgesteld, en onder meer aangewend voor het 
onderhoud van het gebouw.

De afrekening
De notar is draagt de verantwoordelijkheid voor het gehele 
geld  verkeer tussen a l le belanghebbenden; zoals koper en verko-
per, de makelaar, de bank en de overheid. Met de eigendoms-
overdracht en f inancier ing zijn belastingen, leges (kosten van 
overheidsinstanties) en andere kosten gemoeid. In het overzicht 
op de volgende pagina wordt dit uitgebreid gespecif iceerd.

Depot
Bij nieuwbouw keer t de bank het tota le hypotheekbedrag niet 
ineens u it .  Bij  het passeren van de akte wordt a l leen dat deel 
u itgekeerd wat op dat moment nodig is.  Daarbij  wordt ook  
rekening gehouden met het eventueel door u in te brengen 
eigen geld. Uit het niet u itgekeerde gedeelte worden de ter-
mijnen betaa ld, waar van u van de aannemer de nota ontvangt. 
Over het niet u itgekeerde, in depot gehouden, gedeelte wordt 
aan de koper rente vergoed. Deze rente is vaak gel ijk aan de te 
beta len hypotheekrente.



Onderdeel van de afrekening Wat staat op de afrekening van de koper

Koopprijs, bouwrente

Waarborgsom: als deze is gestort wordt deze 
inclusief van de bank ontvangen rente op 
deze afrekening in mindering gebracht op het 
totaal te betalen bedrag    

Kadasterkosten: kosten van onderzoek en ko-
sten van inschrijving van de akte van levering 

Overdrachtsbelasting (niet altijd): 6% over de 
koopsom van het bouwperceel

BTW

Eventueel een verrekening van diverse vaste 
lasten, zoals onroerende zaak belasting, 
rioollasten, waterschapslasten

Vergoeding van de makelaar die door de 
koper is ingeschakeld

Vergoeding van de notaris voor het opmaken 
van de leveringsakte
Kosten wegens het raadplegen van diverse 
registers

De geldlening: het hoofdbedrag van de geld-
lening, waarop door de bank wordt 
ingehouden de afsluitprovisie, adminis-
tratiekosten, en eventueel de levensverzek-
eringspremie. Het bedrag van de geldlening 
wordt in mindering gebracht op de koopprijs.

Kadasterkosten: kosten van inschrijving van 
de hypotheekakte

Vergoeding van de notaris voor het opmaken 
van de hypotheekakte

Omzetbelasting: BTW, over een deel van de 
Kadasterkosten en de notariskosten

Als de koper eigen geld inbrengt, moet het 
netto saldo van de afrekening worden overge-
maakt naar de notaris (dit moet één dag voor 
het passeren van de akte op de rekening van 
de notaris staan) 

Bedragen met betrekking 
tot de financiering (voor de 
koper doorgaans fiscaal 
aftrekbaar; dit wordt op de 
afrekening vermeld)

Totaal

De afrekening

Bedragen met betrekking 
tot de aankoop
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De fiscus
De rente en kosten met betrekk ing tot de f inancier ing van de 
aankoop, onderhoud en verbeter ing kunnen in pr incipe in min-
der ing worden gebracht op het belastbare inkomen. Dit kan 
een aantrekkel ijk extra belas  t ing voordeel opleveren. Het gaat 
hier om de volgende posten:
• de kosten van de hypotheekakte;
•  kadasterkosten (met betrekk ing tot het inschr ijven van de 

hypotheek);
• provisie van de f inancier;
• kosten van de Nat iona le Hypotheek Garant ie;
• hypotheekrente;
• BT W voor zover over deze posten verschuldigd.
De belast ingdienst kan ook maandel ijks een deel u itkeren van 
de belast ing teruggave die u over dat betref fende jaar kunt 
ver wachten. Bij  uw belast ingkantoor kunt u daar voor de beno-
digde formulieren k r ijgen. In het huidige belast ingstelsel geldt 
dat de a f t rekbaarheid is gemaximeerd tot een per iode van 30 
jaar. Ook zijn de rente en kosten van een hypotheek voor een 
tweede woning niet meer a f t rekbaar. Meer informat ie kunt u 
k r ijgen bij  uw belast ingkantoor of op w w w.belast ingdienst.n l, 
de internetsite van de belast ingdienst.

De hypotheekakte
Uw huis als onderpand
Als u uw huis financiert door middel van een lening dan sluit u door-
gaans twee overeenkomsten met de geldverstrekker (de bank): een 
geldleningsovereenkomst en ter meerdere zekerheid daarvan zegt u 
toe om een hypotheek te geven op uw huis. In de de hypotheekakte 
wordt de vestiging van het recht van hypotheek geregeld en soms 
ook de geldleningsovereenkomst. U (hypotheekgever) geeft het recht 
van hypotheek en de bank (hypotheeknemer/houder) neemt het recht van 
hypotheek. In de hypotheekakte staat het bedrag vermeld waarvoor 
hypo theek wordt verleend. Dit bedrag is doorgaans hoger dan het 
bedrag dat u leent van de bank. Immers de bank wil ook dat de extra 
(incasso)kosten, boeten en achterstallige rente onder het hypotheek-
recht vallen. Die posten worden begroot op een bepaald bedrag of 
percentage (vaak 30% tot 60% van de hoofdsom). U bent dit bedrag 
niet schuldig. Het geeft alleen een extra zekerheid voor de bank. Er 
kan nooit meer worden verhaald dan u in feite bent verschuldigd. 



Bij onverhoopte betalingsproblemen kan de bank uw huis in het 
openbaar verkopen en zich bij voorrang op de ver koop opbrengst 
verhalen tot het bedrag waarvoor hypotheek is verleend.

Hoogte van het hypotheekbedrag
U kunt bij  de aankoop van een huis voor een hoger hypotheek-
bedrag k iezen dan u in werkel ijkheid w i lt lenen. A ls u dan 
in de toekomst meer zou w i l len lenen, bijvoorbeeld voor een 
verbouwing, hoef t u niet opnieuw naar de notar is en brengt 
dat dus minder kosten met zich mee.
 
Verhuur
In de hypotheekakte worden diverse bedingen opgenomen, 
zoa ls het huurbeding. Op grond van dit beding mag u uw huis 
niet zonder toestemming van de bank verhuren (daardoor daa lt 
immers de verkoopwaarde).

Verandering van het huis
Een ander beding is het zgn. beding van niet-verander ing. A ls 
u ingr ijpende verander ingen w i lt door voeren in de woning 
moet u daar voor toestemming v ragen aan de bank. Het is 
immers ook in d iens belang dat het huis in ieder geva l niet in 
waarde a fneemt.

Nationale Hypotheek Garantie
In veel geva l len verlang t de bank een zgn. Nat iona le 
 Hypotheek Garant ie (NHG) welke wordt verst rekt door de 
St icht ing Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiermee staat 
het Waarborgfonds garant voor de terugbeta l ing van uw 
hypotheek(bedrag) aan de geldverst rekker. Die garant ie biedt 
over igens een rentekor t ing gedurende de gehele loopt ijd van 
de hypotheek die kan oplopen tot 0,6%. Zie voor meer infor-
mat ie: w w w.nhg.nl.

Niet vergeten
Tot het moment van de eerste oplever ing (het overhandigen 
van de sleutel) zorg t veela l de aannemer voor een opsta lverze-
ker ing. Vanaf het moment van de eerste oplever ing moet u zelf 
voor een opsta lverzeker ing zorgen. Voor appar tementen is d it 
meesta l geregeld door de Verenig ing van Eigenaars.
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om over na
te denken

Ook goed



Bij het kopen van een huis kunt u tegen v ragen oplopen, waar 
u nog niet eerder bij  heef t st i lgestaan.

Samenleven en kopen
Bijvoorbeeld a ls u niet bent getrouwd en het pand samen 
wilt aankopen. Het pand komt dan op beider naam te staan, 
waardoor ieder voor de helf t eigenaar wordt. Maar w ie is dan 
eigenaar van de inboedel, hoe zit het met het par tnerpensioen, 
hoe gaat het a ls de één meer aan het pand heef t meebetaa ld 
dan de ander, en wat a ls een van de twee komt te overl ijden? 
Het is verstandig dergel ijke zaken in een samenlev ingscontract 
goed vast te laten leggen.

Getrouwd en kopen
Als u geen k inderen heef t, bent u op g rond van de wet elkaars 
er fgenaam. Maar wat moet er gebeuren met uw bezit t ingen a ls 
u wel k inderen heef t en één van u overl ijdt? Sinds 1 januar i 
2003 geldt a ls het wettel ijk er f recht de zgn. wettel ijke verde-
l ing. De overbl ijvende echtgenoot k r ijg t de hele na latenschap 
en de k inderen k r ijgen een vorder ing ter g rootte van hun 
er fdeel op de langstlevende echtgenoot. Deze vorder ing kan 
pas worden opgeëist door de k inderen a ls ook de langst  levende 
echtgenoot is overleden. De achterbl ijvende echtgenoot kan 
zo niet in f inanciële problemen komen doordat k inderen hun 
er fdeel opeisen. Wilt u aanpassingen aanbrengen in de wette-
l ijke verdel ing, bijvoorbeeld bij  k inderen u it een ander  
huwelijk , bij  her t rouwen van de achtergebleven echtgenoot of 
onter v ing van (één van) de k inderen, dan kan dat met behulp 
van een testament.

Zorgen voor uw kinderen
Heef t u er a l eens aan gedacht, a ls u jonge k inderen heef t, wat 
er met hen moet gebeuren a ls u beiden zou komen te over-
l ijden? Veel mensen benoemen voor dergel ijke onverhoopte 
situat ies een voogd, d ie de zorgen voor de k inderen op zich 
neemt. Daarnaast kan het heel waardevol z ijn een bewind-
regel ing te t ref fen. K inderen worden dan tot een bepaa lde 
leef t ijd, bijvoorbeeld 25 jaar, in f inanciële zin tegen zichzelf 
beschermd, zodat hun er fdeel niet op een ‘verkeerde’ manier 
wordt aangewend.

te denken
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Goed geregeld?
Ook a l heef t u dest ijds uw voorzorgen genomen: ook een tes-
tament, voogdijregel ing of samenlev ingscontract kan veroude-
ren. Bijvoorbeeld door wettel ijke w ijz ig ingen of verander ingen 
in uw persoonlijke omstandigheden. Daarom is het goed om 
f requent, tenminste eens in de dr ie à v ijf  ja ar, e.e.a . door uw 
Formaat notar is te laten bek ijken. Dat kan later ongewenste 
situat ies voorkomen en/of belast ingbespar ing opleveren. 

Bij  a l  deze v ragen en nog vele anderen kan uw Formaat notar is 
u met het antwoord helpen. A ls u deze onder werpen t ijd ig, dus 
nog vóór de lever ingsdatum van uw huis, ter sprake brengt, 
kunnen a l le notar iële act iv iteiten wel l icht worden gecombi-
neerd. Dat is niet a l leen ef f ic iënt voor u en ons, maar kan u 
doorgaans ook nog eens een extra kostenbespar ing opleveren. 

Naast het algemene notariële dienstenpakket biedt 
uw Formaat notaris exclusieve ex tra’s die ook voor u 
bijzonder waardevol kunnen zijn. 

Unieke diensten van uw
voor u van belang Formaat notaris:



Notarisabonnement
Uw Formaat notar is kan vaak meer voor u betekenen dan 
u denkt. Dat merkt u het beste a ls u een g rat is Notar is-
abonnement neemt. Met het Notar isabonnement wordt u op de 
hoogte gehouden van actuele ontwikkel ingen die voor u van 
belang kunnen zijn door middel van het magazine Informeel. 
Zo bl ijf t u geïnformeerd over nieuwe producten en diensten 
van Formaat notar issen. 

Overlijdensrisico Bescherming bij aankoop  
van een huis
Bij aankoop van een huis verst r ijkt er a lt ijd een zekere per iode 
tussen het onder tekenen van het koopcontract en het passeren 
van de akte van lever ing bij  de notar is.  Overl ijdt de koper in 
d ie per iode en kunnen of w i l len zijn er fgenamen het huis niet 
a fnemen dan kan de verkoper aanspraak maken op een boete 
(doorgaans 10% van de koopsom). Bij  uw Formaat notar is ont-
vangt u een g rat is cer t i f icaat, waarmee u t ijdens d ie per iode 
tot een bepaa ld maximum tegen dat r isico bent beschermd.

Testament Scan
Wetten worden aangepast, persoonlijke wensen en omstan-
digheden kunnen veranderen. Daarom is het belangr ijk om uw 
testament regelmat ig te laten controleren. Om u daarbij  te hel-
pen hebben Formaat notar issen de Testament Scan ontwikkeld. 
Die biedt u de mogelijkheid om uw testament in overleg met 
u te herzien a ls daar aanleid ing toe is.  Handig en gemakkel ijk 
voor ú, vanzelfsprekend voor uw Formaat notar is.

Volmacht Scan
Elk mens neemt beslissingen. Er kunnen zich echter momenten 
voordoen waarop u niet in staat bent belangr ijke beslissingen 
te nemen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of af wezigheid. Met 
een volmacht van Formaat notar issen worden belangr ijke be-
slissingen voor u genomen als u daar zelf niet toe in staat bent. 
Het kan daarbij gaan om pr ivé-beslissingen, zoals de aankoop 
van een huis, en beslissingen met betrekking tot uw bedrijf. Dit 
gebeurt door een zaakbehartiger, die u zelf aan wijst. En met de 
unieke Volmacht Scan van Formaat notar issen wordt uw vol-
macht a lt ijd en in overleg met u actueel gehouden.

Unieke diensten van uw
voor u van belang 
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