
ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

De ondergetekenden:

.............., geboren ………, wonende te..............., hierna te noemen 'de vrouw',

en

.............., geboren ………, wonende te..............., hierna te noemen 'de man';

Nemen het volgende in aanmerking:

A. Partijen zijn op ......... te ..............., met elkaar gehuwd in algehele gemeenschap
van goederen / op huwelijkse voorwaarden, inhoudende ……………; Eventueel (bij huw
vw): Partijen wijken af van de huwelijkse voorwaarden omdat zij nooit uitvoering
hebben gegeven aan …… (de periodieke verrekening)

Of
A.   Partijen zijn op ......... te ..............., met elkaar een geregistreerd partnerschap
aangegaan

B. Partijen zijn beiden van oordeel dat hun huwelijk / geregistreerd partnerschap
duurzaam is ontwricht en zij zijn voornemens hun huwelijk / geregistreerd
partnerschap op die grond door echtscheiding te doen ontbinden;

C. Zij hebben de gevolgen van de ontbinding van hun huwelijk / geregistreerd
partnerschap geregeld voor het geval de echtscheiding tot stand komt;

D. Voor zover in het convenant vaststellingen zijn opgenomen, die dienen ter
beëindiging en/of voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen rechtens
tussen partijen zal gelden, is dit convenant een vaststellingsovereenkomst in de zin
van de wet. Dit zal slechts dan het geval zijn wanneer zulks uitdrukkelijk wordt
vermeld.

1. DE PROCEDURE
Partijen zullen zich ervoor inspannen de procedure op korte termijn aanhangig te maken
door het indienen van een gemeenschappelijk verzoek.

2. PARTNERALIMENTATIE
Bij de afspraken over partneralimentatie hebben partijen de volgende gegevens als
uitgangspunt genomen:

- het bruto jaarinkomen van de man per 1 januari 2013 ad €....... per jaar, inclusief
vakantie- toeslag en 13e maand (eventueel: en de navolgende andere
inkomensposten....... )

- het bruto jaarinkomen van de vrouw per 1 januari 2013 ad €....... per jaar,
inclusief vakantie- toeslag en 13e maand (eventueel: en op de navolgende andere
inkomensposten....... )

EN/OF
- de alimentatieberekening vervaardigd door …….. d.d. ………………

Er is geen draagkracht voor partneralimentatie, derhalve is er over en weer geen
verplichting tot betalen van partneralimentatie.
in dat geval alle overige subartikelen van 3. verwijderen, eventueel met uitzondering van
3.3.d beding van niet-wijziging ; of eventueel toevoegen:
Indien er een aanzienlijke wijziging in de financiële situatie optreedt, waardoor mogelijk
draagkracht ontstaat, zal een onafhankelijk bureau gevraagd worden opnieuw een
alimentatieberekening (incl. draagkrachtvergelijking) te maken op basis van de financiële



gegevens van de man en vrouw op dat moment. Indien deze berekening aanleiding geeft
tot wijzigen van partneralimentatie dienen man en vrouw een bedrag aan
partneralimentatie met elkaar overeen te komen.

Artikel 2.1 Algemeen
a. Partijen zijn ervan op de hoogte dat de alimentatieplicht van de man/vrouw volgens

de wettelijke bepalingen (maximaal) 12 jaar duurt, te rekenen vanaf de datum van
ontbinding van het huwelijk. De vrouw/man heeft volgens de wet tot uiterlijk 3
maanden na ommekomst van de termijn het recht verlenging van deze termijn aan te
vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van de alimentatie voor de
vrouw/man dérmate ingrijpende gevolgen heeft dat de beëindiging in strijd moet
worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.

b. De man/vrouw zal maandelijks bij vooruitbetaling voor de 1e van de maand aan de
vrouw/man voldoen een bedrag van € ............ bruto, als bijdrage in haar/zijn
levensonderhoud (eventueel: vermeerderd met een bedrag van €............., eenmaal
per jaar te voldoen in de maand juni, bij wijze van vakantiegeld).

c. Deze alimentatie is te beginnen m.i.v. .......... onderworpen aan de wettelijke
indexering als bedoeld in art. 1:402a BW.

d. De man/vrouw is de in artikel 3.1.b bepaalde alimentatie aan de vrouw/man
verschuldigd voor een periode van … jaar, te rekenen vanaf … (bijv. de datum van
inschrijving van de echtscheidingsbeschikking of andere vroegere of latere door
partijen gewenste datum).

eventueel, kiezen uit e, f en g (indien u 1 van deze kiest, dan in ieder geval h opnemen)
e. Verlenging van deze termijn is mogelijk zulks met dien verstande dat de vrouw tot

uiterlijk 3 maanden na ommekomst van de termijn verlenging van deze termijn kan
vragen. Verlenging is alleen mogelijk als de beëindiging van de alimentatie voor de
vrouw/man dérmate ingrijpende gevolgen heeft dat de beëindiging in strijd moet
worden geacht met de redelijkheid en billijkheid.

OF
f. Partijen sluiten de mogelijkheid van verlenging van de termijn door de rechter uit.
OF
g. Deze termijn kan niet worden gewijzigd, tenzij zich een zo ingrijpende wijziging van

omstandigheden heeft voorgedaan dat de ongewijzigde handhaving van deze termijn
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van degene die wijziging verzoekt
kan worden gevergd.

h. Hetgeen in artikel 3.3 van dit convenant is bepaald, ten aanzien van de
alimentatieverplichtingen van de man/vrouw in geval de vrouw/man gaat samenleven
met een ander als waren zij gehuwd / als hadden zij hun partnerschap laten
registreren, blijft hierbij onverkort van kracht.

eventueel als sprake is van optimalisatie van alimentatie (hogere partner/lager kinder
alim) kun je toevoegen:
i. Indien er een aanzienlijke wijziging optreedt in de financiële of persoonlijke situatie

van de alimentatiegerechtigde en/of de alimentatieplichtige (bijv. opnieuw
samenwonen, meerderjarig worden van inwonende kinderen, hoger inkomen van de
alimentatiegerechtigde), zal een onafhankelijk bureau opdracht gegeven worden
opnieuw een uitgebreide alimentatieberekening (incl. draagkrachtvergelijking) te
maken op basis van de actuele financiële- en gezinssituatie van zowel de man als
vrouw op dat moment. Indien deze berekening aanleiding geeft tot wijzigen van
partneralimentatie en/of kinderalimentatie zullen man en vrouw alsdan opnieuw een
bedrag aan partneralimentatie en/of kinderalimentatie met elkaar overeen komen.
Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, treedt art 9 b. in werking.



Artikel 2.2 Inkomsten alimentatiegerechtigde (let op: indien artikel inzake
optimalisatie alimentatie is toegevoegd, ga dan nog zorgvuldig na of en zo ja hoe dit
artikel gebruikt kan worden) (omschrijven of en zo ja, welke inkomsten
alimentatiegerechtigde heeft, wat wordt verstaan onder inkomsten (arbeid/vermogen?
Handig om dit al bij de uitgangspunten aan het begin van artikel 3 te beschrijven)
a. Indien de alimentatiegerechtigde inkomsten uit arbeid en/of vermogen geniet, geldt

het navolgende:
 Eigen inkomsten tot een bedrag van (bijv.) € 1.000 bruto per maand (exclusief

evt. vakantiegeld) vormen geen grond voor vermindering van de alimentatie;
 Eigen inkomsten, voorzover deze € 1.000 bruto per maand (exclusief evt.

vakantiegeld) te boven gaan, komen voor ............. % in mindering op de
alimentatie.

b. De alimentatiegerechtigde zal de hoogte van zijn/haar eigen inkomsten aantonen
door overlegging van bewijsstukken aan de alimentatieplichtige, zoals een recente
werkgeversverklaring c.q. jaaropgave.

c. Het bedrag zoals genoemd in artikel 3.2.a wordt m.i.v. .......... jaarlijks verhoogd met
de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW.

Artikel 2.3 Afwijkende regeling ten aanzien van art. 1:160 BW (let op: indien inzake
optimalisatie alimentatie is toegevoegd, ga dan nog zorgvuldig na of en zo ja hoe dit
artikel gebruikt kan worden)
a. Indien de alimentatiegerechtigde gaat samenleven met een ander als waren hij/zij

gehuwd of als ware hij/zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, eindigt de
alimentatieplicht van de alimentatieplichtige eerst, nadat die samenleving
/partnerschap ............jaar (bijvoorbeeld 1) heeft geduurd. Gedurende deze periode
hoeft de alimentatieplichtige geen partneralimentatie te betalen.

b. Indien de samenleving/partnerschap van de alimentatiegerechtigde binnen de
genoemde periode eindigt, gaat de alimentatieverplichting van de alimentatieplichtige
weer in vanaf het moment van beëindiging conform het in artikel 3 bepaalde.

c. De wettelijke regeling van art. 1:160 BW blijft evenwel onverkort van toepassing,
indien de alimentatiegerechtigde de samenleving/partnerschap niet vóór de aanvang
daarvan schriftelijk aan de alimentatieplichtige heeft medegedeeld (andere
voorzieningen zijn ook denkbaar).

Eventueel:
Beding van niet-wijziging
De alimentatieregelingen, vermeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.3 kunnen niet bij
rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden,
behoudens het bepaalde in art. 1:159 lid 3 BW.
In genoemd artikel staat het volgende: ondanks een zodanig beding kan op verzoek van
één der partijen de overeenkomst door de rechter bij de echtscheidingsbeschikking of bij
latere beschikking worden gewijzigd op grond van een zo ingrijpende wijziging van
omstandigheden, dat de verzoeker naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer aan het beding mag worden gehouden.

Indien partijen afstand doen van alimentatie kan in plaats van de artikelen 3.1 t/m 3.3
worden vermeld (wel aan te raden de uitgangspunten inzake inkomen op te nemen aan
het begin van artikel 3):
Nihilbeding
Partijen doen over en weer afstand van hun rechten op alimentatie jegens elkaar. Dit
beding kan niet bij rechterlijke uitspraak worden gewijzigd op grond van een wijziging
van omstandigheden (behoudens het bepaalde in art. 1:159 lid 3 BW).



Dit nihilbeding is gebaseerd op het feit dat beide partijen op het moment van
ondertekening van het convenant in staat zijn om in het eigen levensonderhoud te
voorzien uit arbeid en/of vermogen.

3. VERDELING GEMEENSCHAP
a. Als peildatum voor de omvang van de gemeenschap van partijen geldt ..............

(bijv. de dag van uiteengaan van partijen); als peildatum voor de waardering van de
goederen van de gemeenschap geldt ........... (bijv. de dag van uiteengaan van
partijen of de dag van ontbinding van het huwelijk door echtscheiding).
De waardestijgingen en/of –dalingen komen vanaf de in dit artikel genoemde
peildatum volledig ten goede aan / ten laste van degene aan wie de
vermogensbestanddelen worden toegedeeld ingevolge het in dit convenant bepaalde.
Al hetgeen door erfenis, legaat, schenking of anderszins vanaf deze peildatum
verkregen mocht worden op persoonlijke titel, wordt zonder nadere verrekening
toegedeeld aan die partij die begunstigde van het te ontvangen actief is.

b. Voor zover partijen bekend omvat de huwelijksgemeenschap de in de bijlage 2
opgenomen activa en passiva. De door partijen afgesproken verdeling van de activa
en passiva is in voornoemde bijlage opgenomen. Het saldo van de gemeenschap
bedraagt €......... , zodat elk van partijen recht heeft op € ...........(de helft van het
saldo). Indien in bjilage 2 per post een specifieke datum is opgenomen, dan geldt
deze datum voor de waardering in plaats van de in artikel 4.a. genoemde peildatum
voor de waardering.

In geval van overbedeling van een van partijen:
c. Uit hoofde van de bovenstaande verdeling is de man / vrouw aan de vrouw / man een

bedrag wegens overbedeling verschuldigd van € ….
OF als er onzekerheid is over de waarde van een of meer vermogensbestanddelen:
d. Door de bovenstaande verdeling wordt de man / vrouw overbedeeld. Ter beëindiging

van de onzekerheid c.q. geschillen omtrent het bedrag van de overbedeling stellen de
partijen deze vast op een bedrag van € … Dit artikel van het convenant houdt een
vaststellingsovereenkomst in.

(plus eventueel)
e. Voor zover de vrouw/man bij de verdeling wordt overbedeeld vindt deze overbedeling

plaats uit hoofde van een dringende verplichting van moraal en fatsoen aan de zijde
van de man/vrouw, inhoudende dat hij/zij ervoor dient zorg te dragen dat de
vrouw/man en de kinderen behoorlijk gehuisvest kunnen blijven.

f. De man / vrouw zal het in artikel … genoemde bedrag voldoen binnen … na de
ondertekening van dit convenant door storting van dit bedrag op rekeningnummer …
Indien de storting niet tijdig plaatsvindt is de man / vrouw zonder (verdere)
aanmaning in verzuim en is hij / zij aan de vrouw / man over het niet betaalde
bedrag, zolang hij / zij in verzuim is, een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke
rente.

g. De zich in de gezamenlijke woning bevindende zaken worden tussen partijen verdeeld
per (bijv. de dag van uiteengaan van partijen); een nadere beschrijving daarvan
hebben partijen opgenomen in bijlage 3. Voor zover nodig doen zij uitdrukkelijk
afstand van de zaken die zich op dit moment feitelijk bij de ander bevinden.

Of:
h. De zich in de gezamenlijke woning bevindende zaken zijn/worden tussen partijen

verdeeld per (bijv. de dag van uiteengaan van partijen); een nadere beschrijving
daarvan vinden partijen niet nodig. Voor zover nodig doen zij uitdrukkelijk afstand
van de zaken die zich op dit moment feitelijk bij de ander bevinden.

Eventueel:
i. Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de verdeling uiterlijk (bijv.) binnen 1 maand na

inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand
is gerealiseerd. Hiertoe zullen zij meewerken aan de levering van goederen die aan



de één zijn toegedeeld, doch die zich nog onder de ander bevinden. De partij die
alsdan hiermede in gebreke is, is zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist,
een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50 per dag voor iedere dag dat hij in
gebreke blijft, onverminderd het recht van de andere partij de werkelijk geleden
schade te vorderen.

In ieder geval:
j. Alle baten en lasten opgekomen na de peildatum van de omvang van de

huwelijksgemeenschap zoals genoemd in art. 4 lid a worden toegedeeld aan c.q.
komen voor rekening van degene die ze betreffen, inclusief de bijbehorende
eventuele fiscale consequenties.

k. Partijen verklaren dat behoudens de in dit artikel vermelde vermogensbestanddelen
aan hen geen overige tot de gemeenschap behorende vermogensbestanddelen
bekend zijn. Onbekende baten zullen terstond na het bekend worden aan de andere
partij worden gemeld ter nadere verdeling, zulks op straffe van de sanctie die de wet
stelt in art. 3:194 lid 2 BW op verzwijging, zoekmaken of verborgen houden van
gemeenschapsgoederen, zijnde dat zijn/haar aandeel in dat goed aan de ander wordt
verbeurd. Partijen verklaren voorts uitdrukkelijk tijdens het huwelijk geen schulden te
zijn aangegaan of veroorzaakt te hebben die niet aan de andere partij zijn bekend
gemaakt en in dit convenant aan de orde gesteld. Voor geval desondanks een schuld
bekend zal worden zal deze voor rekening blijven van die partij op wiens/wier naam
de schuld staat respectievelijk zal deze komen voor rekening van beide partijen ieder
voor de helft voor zover kan worden aangetoond dat met het bestaan van deze
schuld geen rekening kon worden gehouden

Eventueel (bij –lichte- overbedeling die niet wordt verrekend)
l. Voorts stellen partijen uitdrukkelijk vast dat deze wijze van waardering en toedeling

is ontstaan tengevolge van – en rekening houdend met - alle in acht te nemen
omstandigheden, zoals besproken tijdens de mediationsessies, en niet berust op
enige bedoeling van partijen tot bevoordeling van één van hen.

m. De aangifte inkomstenbelasting over het jaar van echtscheiding/de jaren … wordt
wel/niet gezamenlijk gedaan. Hiervoor wordt belastingdeskundige ….. ingezet. Een
eventuele teruggaaf/vordering is voor rekening van man/vrouw/ gezamenlijke
rekening van partijen.

n. Partijen stellen vast dat zij vanaf … duurzaam gescheiden leven. Hetgeen voor die
datum over en weer is betaald ten titel van verstrekking van huishoudgeld, is naar
bedoeling van partijen noch voor de man/vrouw aftrekbaar, noch voor de vrouw/man
belast. Indien de fiscus desondanks de vrouw/man daarover aanslaat voor de
inkomstenbelasting, zal de man/vrouw haar/hem de belasting aanslag vergoeden en
is hij/zij gerechtigd tot het in fiscale aftrek brengen van de betaalde bedragen.

o. De man en de vrouw zijn volgens hun opgave niet gerechtigd in een onverdeelde
nalatenschap of vordering krachtens erfrecht.

Of
p. De man/vrouw is volgens opgave gerechtigd in een onverdeelde

nalatenschap/ouderlijke boedel, met als gevolg dat de gemeenschap wel een dergelijk
erfdeel omvat. Dit erfdeel zal gelijkelijk worden verdeeld zodra de
nalatenschap/ouderlijke boedel wordt verdeeld OF dit erfdeel valt naar de mening van
partijen buiten de gemeenschap.

q. De man en de vrouw hebben in het verleden geen goederen krachtens erfrecht of
schenking verkregen terzake waarvan bij testament of bij de schenking -
overeenkomstig artikel 1:94 lid 1 slot Burgerlijk Wetboek - was bepaald dat deze
niet in een huwelijksgoederengemeenschap zouden vallen.



Of
r. De man/vrouw heeft in het verleden goederen krachtens erfrecht of schenking

verkregen terzake waarvan bij testament/bij de schenking - overeenkomstig artikel
1:94 lid 1 slot Burgerlijk Wetboek - was bepaald dat deze goederen niet in een
huwelijksgoederengemeenschap zouden vallen. De man en de vrouw stellen vast dat
de som van € … als privévermogen van de man/vrouw wordt aangemerkt. Dit bedrag
vormt een vergoedingsvordering van de man/vrouw ten laste van de gemeenschap.
OF De vermogensbestanddelen zijn niet in de huwelijksgoederengemeenschap
gevallen, komen niet voor verdeling in aanmerking en behoren uitsluitend toe aan de
partij die ze destijds - al of niet door zaaksvervanging - in privé heeft verkregen.

4. ECHTELIJKE WONING
a. Het huurrecht van de echtelijke woning aan de............ te............. wordt aan de

man/vrouw toebedeeld. De man/vrouw neemt de verplichting op zich de huur te
betalen met ingang van .............

Of:
b. De echtelijke woning aan de............ te …………… wordt verkocht. Tot de datum

overdracht van de woning aan de koper zal de man/vrouw de woning mogen blijven
bewonen. De woonlasten (evt nader specificeren) zullen tot die tijd voor rekening van
man/vrouw/ieder 50% zijn. Het winst- of verliessaldo dat resteert na verkoop,
rekening houdend met verkoopkosten en restant hypotheeklening, komt voor
rekening van man/vrouw/ ieder 50%.

Of:
c. De echtelijke woning aan de............ te …………… wordt aan de man/vrouw

toebedeeld, onder de verplichting om de op deze woning rustende hypothecaire
lening voor zijn/haar rekening te houden en deze te voldoen als zijn/haar eigen
schuld met uitsluiting van de vrouw/man en onder de opschortende voorwaarde dat
de hypotheeknemer, [naam bank], de vrouw/man ontslaat uit de hoofdelijkheid van
de verplichtingen met betrekking tot de de hypothecaire schuld.
Partijen stellen de overwaarde van de woning vast op € …, zodat de man/ vrouw aan
de man/vrouw hiervan 50%, te weten € … dient te voldoen bij levering / per …... (of
de overwaarde is ook te verwerken in bijlage 2; dan evt verwijzen naar het saldo dat
de één aan de ander dient te voldoen, indien dit per datum overdracht woning uit
extra hypotheek voldaan zal worden)

d. De lasten rustend op de aan de man/vrouw toebedeelde onroerende zaak zullen met
ingang van .............voor rekening van de man/vrouw zijn.

e. De kosten verbonden aan de levering en de tenaamstelling van de onroerende zaak
zijn voor rekening van man/vrouw (of voor gezamenlijke rekening van partijen).
De kosten verbonden aan het ontslag uit de hoofdelijke verplichting als bedoeld in lid
1 zijn voor rekening van man/vrouw (of voor gezamenlijke rekening van partijen).

Of
f. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van man/vrouw (of voor

gezamenlijke rekening van partijen).

g. Het notarieel transport van de echtelijke woning zal uiterlijk binnen .......... (bijv. 1
maand na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de
Burgerlijke Stand) of op................... ten overstaan van Mr. ...... , notaris te..........
of diens plaatsvervanger geschieden.

h. Het verrekenen van het in artikel … / bijlage 2 genoemde bedrag van € …. vindt ook
plaats via de notaris.

(Desgewenst: Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt de man/vrouw
onherroepelijk de vrouw/man om namens hem/haar al hetgene te doen dat in verband



met de verdeling nuttig, nodig of wenselijk is, waaronder met name begrepen het
ondertekenen van akten en/of stukken.

5. PENSIOENVEREVENING
a. Man en vrouw doen over en weer afstand van eventueel door de ander opgebouwde

pensioenaanspraken. Toepassing van de wet verevening pensioenrechten wordt
nadrukkelijk uitgesloten.

b.
Eventueel:
Voorts doen man en vrouw over en weer afstand van eventuele aanspraken op
(bijzonder) nabestaandenpensioen.

OF

a. Het door de man opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden
verevend conform de in artikel 1:155 BW jo 2 lid 1 en artikel 3 lid 1 van de Wet
Vervening Pensioenrechten bij scheiding (de WVP). Partijen werken mee aan melding
aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier
ondertekenen. Het betreft het/de volgende pensioen(en):
- uit hoofde van zijn dienstverband met ………… te …………… ; polisnummer ……………

EN/OF
b. Het door de vrouw opgebouwde pensioen tijdens huwelijk zal tussen partijen worden

verevend conform de in artikel 1:155 BW jo 2 lid 1 en artikel 3 lid 1 van de Wet
Vervening Pensioenrechten bij scheiding (de WVP). Partijen werken mee aan melding
aan de pensioenuitvoerder(s) en zullen het daartoe bestemde formulier
ondertekenen. Het betreft het/de volgende pensioen(en):
- uit hoofde van zijn dienstverband met ………… te …………… ; polisnummer ……………

Voorts:
c. Man en vrouw zullen binnen een maand na inschrijving van de

echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand aan de voormelde
pensioenuitvoerders mededeling doen van de echtscheiding en van het tijdstip
daarvan.

OF
d. Over de wijze waarop (conversie, afkoop e.d.) de verevening van het

ouderdomspensioen zal worden toegepast zullen partijen zich nader laten adviseren.
Man en vrouw zullen binnen …. (uiterlijk twee jaar) na inschrijving van de
echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand overeenstemming
bereiken over de wijze van verdeling alsmede aan de voormelde pensioenuitvoerders
mededeling doen van de datum van echtscheiding en van de gewenste wijze van
verdeling.

6. BIJZONDERE KOSTEN
a. De kosten in verband met de echtscheiding, (bijvoorbeeld de mediator, de advocaat,

makelaar, taxateur en alimentatieberekening) komen voor rekening van de
man/vrouw/man en vrouw gelijkelijk.

b. Over de lopende kosten van het huishouden maken de man en vrouw de volgende
afspraken. (hier volgen een paar voorbeelden):

 alle vaste lasten en noodzakelijke onderhoudskosten van de echtelijke woning,
waaronder de hypothecaire verplichtingen, alsmede alle verzekeringspremies
die op de woning betrekking hebben komen voor rekening van de
man/vrouw/man en vrouw gelijkelijk;

 de kosten van de verzekeringspremies van de ziektekostenverzekering voor
het gehele gezin komen voor rekening van de man/vrouw/man en vrouw
gelijkelijk;



 de premie van de W.A.-verzekering voor het gehele gezin komen voor
rekening van de man/vrouw/man en vrouw gelijkelijk.

7. VRIJWARING EN FINALE KWIJTING
a. De man vrijwaart de vrouw en de vrouw vrijwaart de man voor aanspraken ter zake

van schulden die hij, respectievelijk zij krachtens dit convenant voor zijn,
respectievelijk haar rekening neemt.

b. Partijen verklaren dat zij de in dit convenant vermelde waarde van de te verdelen,
respectievelijk te verrekenen vermogensbestanddelen naar beste weten hebben
vastgesteld / doen vaststellen. Waardestijgingen en –dalingen komen ten goede aan,
respectievelijk ten laste van degene aan wie een vermogensbestanddeel is
toegedeeld, respectievelijk hier eigenaar van is.

c. Partijen verklaren hierbij de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap met
inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hebben verdeeld en
zij verklaren tevens, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen
genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar
algehele en finale kwijting te verlenen.

OF bij huwelijkse voorwaarden
d. Partijen verklaren hierbij dat door uitvoering van de in dit convenant omschreven

verdeling van de aan hen in eenvoudige mede eigendom toebehorende goederen en
door de in dit convenant geregelde verrekening, waartoe zij conform de notariële akte
van huwelijksvoorwaarden verplicht zijn, met inachtneming van de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid aan de op hen rustende verplichtingen hebben voldaan. Zij
verklaren dan ook dat zij, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen
genoemd in dit convenant, niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar
algehele en finale kwijting te verlenen.

8. SLOTBEPALING
a. Partijen verbinden zich, ingevolge het bepaalde in art. 6:265 BW, deze overeenkomst

noch geheel, noch gedeeltelijk te zullen (laten) ontbinden op grond van enigerlei
tekortkoming in de nakoming daarvan. Nakoming zal steeds gevorderd kunnen
worden, al dan niet met schadevergoeding.

b. Ingeval partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of
uitvoering van dit convenant zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot
een regeling te komen. Mocht dit niet lukken dan spreken zij bij deze de intentie uit
dat zij zich zullen wenden tot een bemiddelaar, ten einde te trachten de gerezen
geschilpunten door bemiddeling tot een oplossing te brengen. Pas wanneer de
bemiddeling niet tot resultaat leidt zullen partijen zich elk tot een eigen advocaat
wenden die dan het geschilpunt eventueel aan de bevoegde rechter kan voorleggen.
In dit verband wordt nog vastgesteld dat er sprake is van een geschil of
meningsverschil, zodra één van partijen dat vindt en uitspreekt of schriftelijk aan de
ander meedeelt.

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt en getekend,

(de vrouw) (de man)

Naam ………………………………… ………………………………

Plaats ………………………………… ………………………………
Datum ………………………………… ………………………………


