
 
 

Handtekening ondergetekende: ______________________ 
 

De ondergetekende:  

[Personalia],  

verklaart het volgende in aanmerking te nemen:  

1. op dit moment heerst de coronapandemie (COVID-19). De autoriteiten adviseren personen zo min 

mogelijk te reizen en contact met anderen te hebben. Voor personen in de verhoogde risicogroepen 

gelden nog striktere adviezen; 

2.De ondergetekende vindt het uiterst belangrijk zijn uiterste wil onverwijld aan te passen//vast te 

stellen;  

3.de ondergetekende heeft de notaris: [naam notaris], mede handelende voor zijn 

ambtsopvolger/waarnemer hierna te noemen : “de Notaris” bereid gevonden hem hierbij te helpen;  

4. De ondergetekende acht het niet medisch verantwoord fysiek naar de notaris te gaan en/of de 

notaris (thuis) te ontvangen; 

5. de Notaris heeft de ondertekende uitgelegd wat de consequenties zijn van het testeren buiten de 

lijfelijke aanwezigheid van de notaris: het geeft (onterfde) legatarissen en andere personen 

aanleiding te trachten de rechtsgeldigheid van de uiterste wil die op die manier tot stand komt aan te 

vechten; 

6. de ondergetekende is zich hiervan volledig bewust, maar verkiest de fysieke gezondheid boven de 

risico’s die verbonden zijn aan het verlijden van de akte waarbij de ondergetekende en de notaris 

niet in dezelfde ruimte fysiek aanwezig zijn;  

7. de Notaris heeft aangegeven dat de ondertekende via Skype/ Zoom/Teams/ Facetime/… bij het 

verlijden van de uiterste wil op afstand aanwezig dient te zijn en de vragen van de Notaris duidelijk 

moet beantwoorden; 

8. De ondergetekende zal de Notaris toestemming geven dit videogesprek op te nemen, eventueel te 

laten transcriberen, te bewaren en als dat nodig is (te zijner tijd) te delen met personen die de 

rechtsgeldigheid van de uiterste wil trachten aan te tasten en te delen met hun raadslieden, 

procesvertegenwoordigers, de autoriteiten en de rechterlijke macht en anderen die voor het 

verweer van de notaris en/of de stelling dat de uiterste wil ongeldig is nodig zijn; 

9. De ondergetekende verklaart in eigen woorden dat de bedoeling van de uiterste wil is als volgt:  

 

ruimte voor eigen tekst 
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Handtekening ondergetekende: ______________________ 
 

10. de ondergetekende verklaart dat hij een concept van een notariële akte met daarin zijn uiterste 

wil heeft ontvangen waarin zijn/haar bedoelingen als verwoord in de vorige considerans zijn 

verwerkt, waarvan de tekst luidt als volgt:  

 

weergeven tekst concept-testament opgesteld door de Notaris  

 

11.[de ondergetekende verklaart tot (herroeping van zijn vorige uiterste wilsbeschikkingen en tot) 

onterving van: … over te willen gaan en dat de ondergetekende zich bewust is van de juridische, 

financiële en psychosociale effecten die deze onterving/erfstellig/herroeping met zich meebrengt: 

onder andere te weten:  een gevoel van:  - oneerlijkheid; - onrechtvaardigheid; - ondankbaarheid;  - 

waardeloosheid,; - onbegrip; - het missen van bepaalde financiële geneugten; - ___________;] 

12. de ondergetekende wenst het bepaalde in considerans [10] waarin de woordelijke tekst van het 

testament is opgenomen te beschouwen als onderhandse akte als bedoeld in artikel 4:94 Burgerlijk 

Wetboek en in bewaring te geven aan de Notaris, waarmee wordt voldaan aan het bepaalde in 

artikel 4:94 Burgerlijk Wetboek en als zodanig het holografische uiterste wilsbeschikking tot stand 

komt.  

13. de ondergetekende heeft deze verklaring zorgvuldig doorgelezen en zal deze ten blijke van zijn 

akkoordbevinding printen en elke pagina van zijn originele handtekening voorzien en het origineel 

aan de notaris ter hand stellen;  

14. Na de ontvangst van de in de vorige considerans bedoelde origineel getekende verklaring, zal de 

notaris een notariële akte van bewaarneming tekenen van het holografische testament als bedoeld 

in considerans [11] van een verklaring en een kopie van deze origineel getekende akte aanhechten 

Het origineel dient hij in zijn kluis te bewaren; 

15. omdat de ondergetekende om in considerans [4] genoemde redenen eveneens niet in 

aanwezigheid van de notaris de akte van bewaarneming zal kunnen komen ondertekenen, zal de 

notaris in die akte van bewaarneming dienen te verklaren dat de akte van bewaarneming niet door 

de ondergetekende is ondertekend, als bedoeld in artikel 4: 95 lid 5 BW; 

16. Na ondertekening van de akte van bewaarneming, zal de notaris een videoconferentie met de 

ondergetekende opzetten, en kan het verlijden van de uiterste wil op afstand beginnen. In het 

videogesprek zullen aan de orde komen: - de noodsituatie; - het verzoek aan de ondergetekende om 

in eigen bewoording uit te leggen wat hij wil; - wat de Notaris daarom heeft opgenomen in het 

concept; - de vraag of dat de bedoeling is van de ondergetekende; - de bespreking van de mogelijke 

gevolgen (of juist het afwezig blijven van de gevolgen van deze wijze van testeren); - dat het gesprek 

wordt opgenomen en kan worden gedeeld als dat nodig mocht blijken; - de psychosociale aspecten 

van de uiterste wilsbeschikking; - ………;   

17. de ondergetekende verklaart de notaris te zullen vrijwaren van enige aansprakelijkheid in 

verband met het op deze wijze toestaan van het testeren. Deze vrijwaring is uitdrukkelijk ook 

bedoeld om rechtsopvolgers van de ondergetekende te verbinden. 
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Handtekening ondergetekende: ______________________ 
 

18. de Notaris heeft de ondergetekende uitgelegd dat voor de herroeping van de holografische 

uiterste wilsbeschikking de ondergetekende de originele ondertekende holografische uiterste 

wilsbeschikking van de notaris dient terug te vorderen en verder dient te voldoen aan het bepaalde 

in 4:113 BW, 

 

Verklaart:  

het bovenstaande in de considerans opgenomen, uit te voeren, te verklaren en de notaris 

toestemming te geven op de punten als in het bovenstaande vermeld, de vrijwaring als gemeld te 

verlenen en alle andere (rechts-)handelingen die hierin zijn genoemd uit te voeren. 

Eventuele boilerplate: NL recht/ geschillen/herroeping/  

Verklaring als bedoeld  

De ondergetekende verklaart hierbij dat dit stuk zijn uiterste wil bevat en dat hij elke bladzijde, die 

afzonderlijk genummerd is, afzonderlijk heeft ondertekend, waarmee  aan de vereisten van in artikel 

4:95 lid 3 BW  is voldaan. 

 

Mede ondertekening door de Notaris i.v.m. artikel 4:109 lid 3, laatste zin BW 

 

 

______________________________ 

Naam notaris:  

 

Disclaimer PraktijkGenerator B.V., onze algemene voorwaarden zijn op dit voorstel voor een model 

van toepassing.  

________________________________________________________________________________ 

 

•  Nieuw: intelligente modellen op alle rechtsgebieden 

•  Meer omzet door intakeoptimalisatie 

•  Gratis bij ons Advanced abonnement: alle PE punten live en on demand 
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https://www.praktijkgenerator.nl/algemene-voorwaarden/

