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UNIVERSELE 
VERKLARING VAN AANVAARDING  

MET EVENTUELE BOEDELVOLMACHT 
 
 
De ondergetekende: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
<<volledige voornamen met achternaam invullen>>,  
wonende te ________________________________________________________________  
<<postcode en woonplaats invullen>>, _________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
<<straatnaam en huisnummer invullen>> 
, geboren te _______________________________________________<<graag invullen>> 
op_______________________________________________________<<graag invullen>> 
Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs/Verblijfsdocument  
<<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>  
met nummer ____________________________________________<<graag invullen>> 
afgegeven te ____________________________________________<<graag invullen>> 
op: ____________________________________________________<<graag invullen>> 
geldig tot_______________________________________________<<graag invullen>>, 
gehuwd met de heer/mevrouw_________________________________________________, 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
ongehuwd en niet geregistreerd als partner,  
geregistreerd als partner met de heer/mevrouw___________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
<<graag hierboven doorhalen wat niet van toepassing is en invullen conform de gegevens 
bij uw eigen personalia, aldus onder vermelding van volledige voornamen, achternaam, 
geboortedatum en geboorteplaats>>; 
telefoonnummer:_________________________________________<<graag invullen>> 
e-mailadres: ____________________________________________<<graag invullen>> 
burgerservicenummer:____________________________________<<graag invullen>> 
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verklaart  
 
inzake de nalatenschap van: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
hierna te noemen: "erfla(a)t(st)er" 
<<graag volledige voornaam en achternaam en geboortedatum, geboorteplaats, laatste 
woonplaats en laatste woonadres en overlijdensdatum en overlijdensplaats invullen>> 
 
- te hebben kennisgenomen van de universele brief over testamenten met uitleg en 

bijlagen van notaris mr. A.J.W. Kuiper te Oudewater; 
 
- opdracht te geven aan Notariskantoor Oudewater B.V., met van toepassingverklaring 

van de Algemene Voorwaarden van Notariskantoor Oudewater, welke kan worden 
ingezien op de website: www.notarisoudewater.nl, om over te gaan tot het opmaken van 
een verklaring van erfrecht; 

 
- gemelde nalatenschap (graag keuze aankruisen): 
 
 ○ zuiver te aanvaarden; ervan op de hoogte te zijn dat men door zuivere aanvaarding 

ook verplicht is de schulden der nalatenschap te voldoen, zelfs indien de schulden 
de baten overtreffen; 

 
 ○ beneficiair te aanvaarden; en in dat geval volmacht te geven aan: 
  (door rechtbank in te vullen) 
   
 
  om voor en namens ondergetekende in haar/zijn gemelde hoedanigheid ter griffie 

van de Rechtbank te Utrecht een verklaring af te leggen dat de nalatenschap 
beneficiair wordt aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

 
 
 
 ○ te verwerpen; en in dat geval volmacht te geven aan:  
  (door rechtbank in te vullen) 
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  om voor en namens ondergetekende in haar/zijn gemelde hoedanigheid ter griffie 
van de Rechtbank Midden- Nederland een verklaring af te leggen dat de 
nalatenschap wordt verworpen, waarbij ondergetekende verklaart op de hoogte te 
zijn van de gevolgen voor verwerping (plaatsvervulling en dergelijke); 

 
 
(○ aankruisen wat van toepassing is) 
 
- een eventuele executeursbenoeming ten behoeve van de ondergetekende ingeval 

opgenomen in het testament wel / niet te aanvaarden <<graag doorhalen wat niet van 
toepassing is>>; 

 
- en bij deze volmacht te geven aan: 
 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 <<graag hierboven invullen de gegevens van de persoon of personen waarmee u 

onderling heeft afgesproken dat hij of zij de volmacht zal of zullen verkrijgen, één en 
ander conform de gegevens die u heeft ingevuld bij uw eigen personalia, aldus onder 
vermelding van volledige voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats 
enzovoorts>>; 

 
 speciaal om de ondergetekende te vertegenwoordigen terzake van de nalatenschap van 

de erfla(a)t(st)er in alle hoedanigheden die nodig zijn (als erfgenaam of mede-
vereffenaar); 

 te dien einde vorderingen, alsmede uitkeringen, zoals van levensverzekering of 
pensioen, door het overlijden van de erfla(a)t(st)er opeisbaar geworden en aan de 
nalatenschap of aan één of meer van de erfgenamen toekomende te innen, rekeningen 
bij banken en spaarbanken op te heffen en te doen overboeken,  

 roerende en onroerende zaken te verkopen en te leveren op de wijze, onder de 
voorwaarden en tegen de prijzen welke de gevolmachtigde raadzaam zal achten, safes 
te openen, belastingaangiften te doen (waaronder Inkomstenbelasting en Erfbelasting), 
mede te werken tot verdeling en voorts al datgene verder of meer te doen hetgeen ter 
zake van een juiste afwikkeling door de gevolmachtigde raadzaam wordt geacht, alles 
met de macht van substitutie. 

 De opsomming dezer speciale handelingen heeft niet tot strekking enige andere 
handeling, welke dan ook, waarvoor een boedelvolmacht in onderhandse vorm kan 
worden gegeven, uit te sluiten. 
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Getekend te __________________________op _______________________________ 
 
 
 
 
 
Handtekening_____________________________________________________________  
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<<IN TE VULLEN DOOR DE INSTANTIE DIE DE HANDTEKENINGCONTROLE EN DE 
WWFT CONTROLE VERZORGT 
DIT MAG WORDEN VERVANGEN DOOR EEN LEGALISATIEVERKLARING MET EEN 
WWFT VERKLARING>> 
 
KOPIE IDENTITEITSBEWIJS INZAKE WWFT 
 
De ondergetekende,  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
<<volledige voornamen met achternaam invullen>>,  
werkzaam bij_______________________________________________________________ 
op het adres  
<<postcode woonplaats invullen>>, ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
<<straatnaam en huisnummer invullen>> 
, geboren te _______________________________________________<<graag invullen>> 
op_______________________________________________________<<graag invullen>> 
Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs/Verblijfsdocument  
<<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>  
met nummer ____________________________________________<<graag invullen>> 
afgegeven te ____________________________________________<<graag invullen>> 
op: ____________________________________________________<<graag invullen>> 
geldig tot_______________________________________________<<graag invullen>> 
telefoonnummer:_________________________________________<<graag invullen>> 
e-mailadres: ____________________________________________<<graag invullen>> 
burgerservicenummer:____________________________________<<graag invullen>> 
<<allemaal alleen invullen voor zover bekend of kantoornaam vermelden, paspoort en 
dergelijke niet verplicht>>; 
 
verklaart ten behoeve van Notariskantoor Oudewater B.V. /  notaris mr. A.J.W. Kuiper te 
Oudewater: 
 
- dat door hem/haar de identiteit is vastgesteld van de voor hem/haar 'in persoon' 

verschenen persoon, genoemd in deze kopie van het legitimatiebewijs; 
- dat de identificatie en legalisatie van de handtekening heeft plaatsgevonden aan de hand 

van het originele identiteitsbewijs; 
- dat onderhavig kopie een kopie is van het originele identiteitsbewijs dat aan hem/haar is 

vertoond; 
- dat de identificatie heeft plaatsgevonden volgens de vereisten van de WWFT; 
- en dat de ondertekening heeft plaatsgevonden in bijzijn van ondergetekende. 
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Getekend te __________________________op _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening_____________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 


