CHECKLIST
Welke gegevens
Persoonsgegevens
Kopie identiteitskaart (voor en achterkant) of paspoort van partijen
Kopie identiteitskaart (voor en achterkant) of paspoort van de kinderen
Verdelingsregime (indien van toepassing)
Datum en plaats huwelijk/partnerschap
Kopie huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden (de door de
notaris opgemaakte akte, niet het afschrift van de gemeente)
Kopie samenlevingscontract (ingeval van ongehuwd samenwonen)
Inboedel/ roerende goederen
Indien aanwezig: lijst van inboedelgoederen met daarop aangegeven de
gewenste verdeling (dit is niet persé noodzakelijk, we bespreken dit later)
Kopie kentekenbewijzen auto, motor, boot
Lijst van alles wat op kenteken staat, van type, kentekennummer en
tenaamstelling (bv auto, motor, boot, caravan etc)
Lijst van andere waardevolle roerende zaken, zoals antiek, kunst e.d.
Onroerende zaak/hypotheek
Eigendomsakte (de pagina’s waaruit de eigendomsverhouding blijkt)
Hypotheekakte
Laatste jaaropgave hypotheek (en opgave actuele restschuld)
Polisblad levensverzekering/spaarverzekering/beleggingspolis
Actuele waarde overzicht van de hypotheekgebonden spaarrekening of
verzekeringen
WOZ-waarde
Indien bekend: de actuele waarde van de woning
Huurcontract/recente opgave maandelijkse huur
Vorderingen op derden (indien van toepassing)
Lijst van vorderingen op derden, hoogte van de vordering
Schulden (indien van toepassing)
Leningscontract/doorlopend kredietcontract en actueel uitstaand saldo
Laatste (maand-) termijnbetaling
Afschrift credit card
Erfenissen/schenkingen (indien van toepassing)
Testament van overleden erflater(s)/schenkingsakte
Aangifte successie/schenking
Bankrekeningen/polissen/effecten/e.a.
Lijst van van betaal- en spaarrekeningen, spaarloonregeling,
beleggingsrekeningen, etc. van partijen en kinderen (nodig: IBAN-nummers,
welke bank, tenaamstelling, recente saldi)
Bedrag van de maandelijkse premie van ziektekosten
Pensioenoverzicht (UPO), of overzicht uit: mijnpensioenoverzicht.nl
(Ouderdomspensioen en partnerpensioen, nodig: maatschappijen, nummers
en opgebouwde waarden)
Lijst van aandelen/obligaties/spaarbrieven/spaarbankboekjes/
beleggingscertificaten (nodig: nummers, tenaamstelling, actuele waarden,
bij welke instanties).
Koopsompolissen en of lijfrentepolissen/ levensverzekeringspolissen/
risicoverzekeringen/kapitaalverzekeringen (nodig: kopie polisblad, actuele
waardeoverzicht).
Zelfstandigen
Jaarrekening laatste jaar, bij sterk wisselend resultaat de jaarrekeningen van
de laatste drie jaar
Belastingaangifte laatste jaar (meeste recente) (IB en VPB)
Inkomen
Kopie salarisstroken/inkomensgegevens. Bij wisselend inkomen gegevens
van de laatste drie maanden
Jaaropgave salaris
Belastingaangifte van laatste jaar (meeste recente)
Kosten kinderopvang
Kosten kinderopvang en kinderopvangtoeslag (vb jaaropgaaf/factuur)

svp opsturen naar:

Nodig voor
vaststellen identiteit (o.b.v. wettelijke vereisten)
Vaststellen identiteit (o.b.v. wettelijke vereisten)
Vaststellen duur huwelijk/partnerschap
vaststellen huwelijksgoederenregime
(o.b.v. wettelijke vereisten)
vaststellen samenleefvoorwaarden
Vermogensoverzicht
Vermogensoverzicht

vermogensoverzicht
vermogensoverzicht
eigendomsverhouding
hoogte inschrijving/hypotheekverstrekker/verpanding
restschuld/rente/aflossing/input partneralimentatie
begunstiging/verpanding aan hypotheekverstrekker
tijdens relatie opgebouwde waarde
waarde woning/input partneralimentatie
waarde woning/input partneralimentatie
Tenaamstelling/Situatiebeoordeling/input
partneralimentatie
vermogensoverzicht
actueel uitstaand saldo/maandlast/verstrekker/nr
actueel uitstaand saldo/maandlast
actueel uitstaand saldo/maandlast/verstrekker/nr
wel/geen uitsluitingsclausule
omvang erfenis/schenking
rekeningnummers/saldi/bank/beoordeling aanvraag
toevoeging/tenaamstelling
input alimentatieberekening
welke pensioenen/registratienummers/
pensioenfonds/ opgebouwde waarde
wat/waar/nummers/opgebouwde waarde

Begunstiging, opgebouwde waarde

input voor alimentatieberekeningen/ waardebepaling
bezit/FOR
controle compleetheid gegevens
input voor alimentatieberekeningen
input voor alimentatieberekeningen
controle compleetheid gegevens
input voor alimentatieberekeningen

