
Situatie . tarief

Uw partner is overleden (gehuwd/geregistreerd partnerschap) 145€                                

Overledene heeft 1 erfgenaam (geen echtgenoot/geregistreerd) 220€                                

Overledene heeft 2 erfgenamen 220€                                

Overledene heeft 3 erfgenamen 245€                                

Overledene heeft 4 erfgenamen 270€                                

Overledene heeft 5 erfgenamen 295€                                

Overledene heeft 6 erfgenamen 320€                                

Overledene heeft 7 erfgenamen 345€                                

Overledene heeft 8 erfgenamen 370€                                

Overledene heeft 9 erfgenamen 395€                                

Overledene heeft 10 erfgenamen 420€                                

Kosten die standaard gemaakt worden Kolom1 tarieven

Kosten die gemeenten door belasten voor het raadplegen van de 

registers van de Burgerlijke stand (verschilt per gemeente) p.m.

Wij gaan er vanuit dat u zelf een kopie heeft van het testament. Als wij 

het moeten opvragen, kunnen er kosten doorbelast worden. Deze 

belasten wij door. p.m.

Erfgenamen dienen de nalatenschapsvolmacht te ondertekenen en 

voorzien van een legalisatie retour sturen. De kosten voor een 

legalisatie verschillen per gemeente/notaris. Deze komen voor rekening 

van de erfgenaam zelf. Worden ter plekke door de erfgenaam voldaan 

en staan dus niet op onze nota p.m.

Kosten voor het onderzoek van de BRP (basisregistratie personen) VIS, 

Insolventie- en Curatele register van betrokken personen € 15,- per 

persoon (de overledene zit in de prijs inbegrepen); € 15,- per persoon

Heffing kwaliteitsfonds notariaat (kosten voor tuchtrecht en toezicht) 

verplichte kosten € 9,95 inbegrepen

Optionele kosten

Bij een aanvaarding onder het recht van boedelbeschrijving worden er 

griffierechten doorbelast per aanlevering bij de rechtbank (incl. 127,- 

griffierechten (2019)) 227€                                

Legalisatie bij ons op kantoor (per persoon) 15€                                  

Kosten voor het aanschrijven van executeurs, legatarissen, notarissen 

en andere belanghebbenden per brief 35€                                  

Kosten genealogisch onderzoek alleen bij veel onbekende erfgenamen 

(erfgenamen onderzoek indien van toepassing); pm

Verwerken van verblijvingsbedingen opgenomen in 

samenlevingscontracten of huwelijkse voorwaarden 75€                                  

Tarieven verklaring van erfrecht 2019 VanDeNotaris.nl

De kosten voor een verklaring van erfrecht zijn afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste zijn het aantal erfgenamen en de 

wijze van aanvaarding. Kosten voor het raadplegen van registers bij gemeentes wisselen per gemeente. 

Boedelvolmachten/nalatenschapsvolmachten (1 van de erfgenamen wordt aangewezen om alles te regelen) zijn net als het beoordelen 

van een testament zijn onderdeel van ons tarief. Andere aanbieders rekenen extra kosten voor dergelijke beoordelingen/volmachten. 

Notarieel honorarium inclusief btw en verplichting bijdrage voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. Exclusief onderzoekskosten, 

griffierechten en legeskosten voor erfgenamenonderzoek bij de gemeente.

Let op! Vooroverleden personen tellen ook mee als erfgenamen omdat deze ook onderzocht dienen te worden. Voorbeeld: 

Vader is overleden en laat achter 3 kinderen waarvan er een eerder is vooroverleden dan rekenen tellen wij toch 3 

erfgenamen



De verklaring van erfrecht inschrijven in het Kadaster € 51,- aan 

administratiekosten (geen Kadaster leges verschuldigd) wel recherche 

kosten i.v.m. opvragen objectlijst € 15,-; 66€                                  

Kosten voor het ongedaan maken van de wettelijke verdeling (notariële 

akte gevolgd door inschrijving in het boedelregister) € 275,-;

Geldig vanaf aanvragen na 20-09-2019

Wij zijn aangesloten bij:

Vragen? 

Intervivos B.V. VanDeNotaris.nl

Bel 030-6922242 of mail naar info@vandenotaris.nl

Online een verklaring van erfrecht aanvragen? Klik hier om direct naar het online aanvraaformulier te gaan

https://vandenotaris.nl/formulieren/verklaring-van-erfrecht-online-aanvragen/

