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LEVENSTESTAMENT 
 
Heden, @, verscheen  voor mij, @, notaris te @: 
de heer @ 
hierna ook te noemen: “de volmachtgever” 
INHOUD 
I. Algemeen. 
II. Aanwijzing gevolmachtigde. 
III. Inhoud volmacht. 
IV. Rekening en verantwoording. 
V. Einde volmacht 
VI. Kantonrechter 
VII. Slotbepalingen 
De volmachtgever verklaarde: 
I. ALGEMEEN 
Reden maken levenstestament 
Ik vind het belangrijk om duidelijk vast te leggen hoe ik denk over bepaalde zaken, zowel op het 
persoonlijke als op het zakelijke gebied, voor het geval ik al dan niet onbekwaam ben. Hieronder 
versta ik: het tijdelijk of langdurig niet in staat zijn mijn wil te uiten en/of mijn belangen te 
behartigen. 
Daarom heb ik deze akte, mijn levenstestament, laten opstellen. Het is mijn uitdrukkelijke wens 
dat de in deze akte aangegeven zaken worden afgewikkeld conform de in deze akte 
neergelegde bepalingen, tenzij ik deze uitdrukkelijk heb herroepen overeenkomstig het omtrent 
herroeping in deze akte bepaalde. 
De regelingen en wensen die ik in deze akte heb neergelegd, zijn van belang voor de 
gevolmachtigden dan wel andere personen die mij in de hiervoor genoemde situaties 
vertegenwoordigen alsmede voor leden van de rechterlijke macht die aangaande mijn persoon 
en de behartiging van mijn belangen, beslissingen moeten nemen. 
Rechten van derden 
Enzovoorts  
Rechtskeuze 
Op deze akte en de uitvoering daarvan is, voor zover dit mogelijk is, uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
Herroeping eerdere volmachten en verklaringen 
Ik herroep alle eerdere door mij afgegeven volmachten. 
II. AANWIJZING GEVOLMACHTIGDE 
Ik geef volmacht aan @ om de hieronder vermelde rechtshandelingen namens mij te verrichten. 
Deze rechtshandelingen betreffen hetgeen hierna onder III.  is bepaald. 
III. INHOUD VOLMACHT 
De inhoud van de volmacht is ingedeeld in de volgende zaken: 
a. Algemene zaken 
b. Onderneming 
c. Buitenland 
d. Digitaal 
e. Medisch 
f. Persoonlijke wensen 
a. Algemene zaken 
Beheer en administratie 
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a. Bankrekeningen beheren, te openen, op te zeggen, bedragen over te boeken. 
enzovoorts 
Belegging en beschikking 
enzovoorts 
Ter leen opnemen en ter leen verstrekken 
enzovoorts 
Borgtocht 
enzovoorts 
Optreden in rechte 
enzovoorts 
Afwikkeling van nalatenschappen en het doen en aannemen 
van giften 
enzovoorts 
Toestemming. 
Het verlenen van toestemming – voor zover van toepassing - namens mij als bedoeld in artikel 
1:88 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van rechtshandelingen verricht door mijn 
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner. 
Diverse bevoegdheden 
enzovoorts 
Waarschuwing 
enzovoorts 
b. Onderneming 
De volmachtgever, verklaarde verder nog: 
enzovoorts 
c. Buitenland 
enzovoorts 
d. Digitale zaken en internet 
enzovoorts 
e. Medisch 
Considerans: 
Ik heb mij uitgebreid verdiept in de hierna te vermelden medische onderwerpen en realiseer mij 
dat het van belang is dat ik iedere twee à drie jaar over mijn hierna vermelde keuzes overleg 
pleeg zowel met mijn huisarts als met mijn gevolmachtigde. 
Ik realiseer mij het hierna vermelde risico als ik niet regelmatig overleg pleeg. 
1. Behandelverbod 
enzovoorts 
2. Euthanasieverzoek 
enzovoorts 
3. Bijzondere clausule ‘dementie’ behorend bij het euthanasieverzoek 
enzovoorts 
VOLMACHT TERZAKE MEDISCHE ZAKEN 
enzovoorts 
enzovoorts 
f. Persoonlijke wensen 
Giften/schenkingen 
enzovoorts 
Minderjarige kinderen 
Enzovoorts 
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Huisdieren 
IV. Rekening en verantwoording. 
enzovoorts 
V. EINDE VOLMACHT 
ONDERVOLMACHT EN IN DE PLAATSSTELLING 
enzovoorts 
SELBSTEINTRITT 
enzovoorts 
LOON/KOSTEN 
enzovoorts 
AANVANG EN EINDE VOLMACHT 
Aanvang volmacht 
De volmacht gaat direct na ondertekening van deze akte in. 
Einde volmacht 
Deze volmacht eindigt: 
a. door mijn dood, ondercuratelestelling of mijn faillissement of als ten aanzien van mij de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard; 
b. door de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de gevolmachtigde of het 

ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen; 

c. met betrekking tot goederen welke onder bewind worden gesteld in de zin van artikel 
1:431 Burgerlijk Wetboek; 

d. door herroeping door mij; 
e. door opzegging door de gevolmachtigde door middel van een schriftelijke mededeling aan 

mij; 
enzovoorts 
HERROEPING 
enzovoorts 
VI.  KANTONRECHTER 
BENOEMING BEWINDVOERDER/MENTOR/CURATOR 
enzovoorts 
Benoeming bewindvoerder 
enzovoorts 
Benoeming mentor 
enzovoorts 
Benoeming curator 
enzovoorts 
TAKEN MENTOR/CURATOR - IMMATERIËLE ZAKEN 
enzovoorts 
VII. SLOTBEPALINGEN 
VOORTDURING VOLMACHT 
Deze volmacht eindigt uitdrukkelijk niet wanneer ik vanwege een slechte fysieke of geestelijke 
gezondheid niet langer in staat ben mijn wil te bepalen, omdat deze volmacht is afgegeven met 
het doel om mede in die situatie de gevolmachtigde in staat te stellen mijn belangen te 
behartigen. 
REGISTRATIE 
Ik geef opdracht aan de notaris voor wie deze akte wordt verleden om de relevante gegevens 
van de akte te registreren in het daartoe bestemde register (Centraal LevensTestamenten 
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Register), gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), onder de door hen 
vastgestelde voorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden. 
Ik geef toestemming aan de registratiehouder van het Register de relevante gegevens te 
registreren door opname in het Register, en inzage in deze gegevens te verschaffen aan leden 
van de KNB, alsmede aan de leden van de Nederlandse rechterlijke macht. 
Ik verleen aan de registratiehouder van het Register de bevoegdheid, als belanghebbende, de 
relevante gegevens van de akte bij de notaris voor wie deze akte wordt verleden op te vragen 
en verleen ik de bewaarder van deze minuut toestemming op eerste verzoek een uittreksel  met 
deze relevante gegevens aan de registratiehouder te verstrekken. 
SLOT 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke 
inhoud aan de comparant mededeling gedaan en heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met 
de inhoud in te stemmen. 
De comparant is aan mij, notaris, bekend. De identiteit is vastgesteld door het hiervóór 
vermelde document. 
Deze akte is verleden te @ op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. 
Na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant ondertekend. Onmiddellijk daarna is de 
akte door mij, notaris, ondertekend. 
 
 
Levenstestament of volmacht nodig ? En geen zin in hoge kosten en meerdere keren 
langskomen? Vraag dan je levenstestament aan via VanDeNotaris.nl. Je regelt online wat er in je 
levenstestament komt en je krijgt gelijk antwoord op al je vragen. Hier vind je het online 
aanvraagformulier voor een levenstestament: aanvraagformulier levenstestament online. De kosten 
voor een levenstestament? Je hebt al een levenstestament vanaf € 295,- inclusief btw recherches en 
inschrijving in het centraal levenstestamenten testamenten register (CLTR). 
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