
 
 

 

Kop en staart testament o.g.v. artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid 

 

Vandaag, op …….. tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, …., notaris met plaats van vestiging ….,  
niet in dezelfde ruimte, maar via een tweezijdige videoverbinding die mij en de comparante in staat 
stelt elkaar te zien, elkaar te spreken en elkaar te verstaan en die mij in staat stelt het 
identiteitsbewijs van de comparante te verifiëren: 
Mevrouw ………, hierna te noemen; de “Comparante”. Blijkens een aan deze akte gehechte verklaring 
heeft de comparante schriftelijk verklaard:- met deze wijze van verlijden van de akte in te stemmen;- 
gewezen te zijn op gewezen op de gevolgen van het verlijden van deze akte; - om wille van 
gezondheidsredenen niet bij machte/in staat/bereid te zijn/ samen met mij, notaris zich in één 
ruimte te begeven en te verblijven en een beroep te doen op artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 
Justitie en Veiligheid en de notariële akte met daarin haar uiterste wil derhalve niet met pen in 
aanwezigheid van mij notaris te zullen ondertekenen. Alles overziend, heb ik de afweging gemaakt en 
besloten dat een beroep op artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid gerechtvaardigd 
is. 

**Variant als je eist dat er een medische verklaring wordt overlegd:  Blijkens aan eerdergenoemde 
verklaring gehechte verklaring van een onafhankelijke en door mij betrouwbaar geachte bon kan de 
comparante niet in persoon bij mij notaris verschijnen. 

Tekst inhoud testament: 

Voor modellen van testamenten, kijk ook eens op www.praktijkgenerator.nl: map: 
Familierecht/Notariële akten/testament/ 

Slot 
De comparante is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te … op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud 
van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan 
te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte wordt zoals in de aanhef 
reeds geconstateerd, met een beroep op het bepaalde in op artikel 26 Tijdelijke wet COVID-19 
Justitie en Veiligheid niet door de comparante ondertekend. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is 
deze akte door mij, notaris, ondertekend. 

 

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