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ouwerkerk notariaat

omschrijving tarief

Wij kunnen de identiteit niet vaststellen. *

U bent niet aanwezig bij het tekenen van de akte van verdeling; u heeft een onderhandse volmacht nodig. Het 
tarief is per volmacht (maximaal 2 personen).  

€  60,00

U gaat scheiden of bent gescheiden zonder dat de echtscheiding volledig is afgewikkeld c.q. u bent in een 
echtscheidingsprocedure verwikkeld of bij u is sprake van faillissement (geweest) / curatele / bewind / voogdij / 
schuldsanering, tijdens de behandeling van het dossier.

*

Opvragen eigendomsbewijs / splitsingsakte of splitsingstekening(en) indien niet aanwezig. Het tarief is per akte.  € 15,00 / **

U bent niet de eigenaar volgens de gegevens in het Kadaster (erven onderzoek is nodig).  *

Gehele vererving in de akte van verdeling.  €  95,00

De burgerlijk staat is gewijzigd na de aankoop van de woning. Indien dit leidt tot extra werkzaamheden.   *

Opmaken van een toestemmingsverklaring voor de echtgeno(o)t(e) van vervreemder indien deze geen eigenaar is 
en niet bij het tekenen van de akte van verdeling aanwezig is.  

€  30,00

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid regelen, mits dit mogelijk is bij uw bank. €  180,00

Opstellen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. €  423,50

Er is beslag gelegd op de woning / perceel en beslag moet worden doorgehaald om de woning te  
kunnen overdragen.

€  250,00

De vervreemder heeft op de dag van passeren de opbrengst nodig voor de aankoop van een woning bij een 
andere notaris (Baarns Beslag). Exclusief overboekingskosten.

€  95,00

Bespreking tijdens kantooruren. €  60,00

Bespreking buiten kantooruren.  €  115,00

U heeft de eigendom van de woning / perceel op verschillende momenten verkregen (meer dan 1 akte). Het tarief 
is per extra akte.  

€  20,00 / **

Er is sprake van een appartementsrecht (denk aan opvragen servicekosten / reservefonds en (slapende) 
vereniging van eigenaren).

€  30,00

Er is sprake van erfpacht. €  75,00

Het verzorgen van een verplichte toestemmingsverklaring van een derde, wanneer dit vereist is (tarief is per stuk). €  30,00

Er zijn problemen tussen partijen die bemiddeling van Ouwerkerk Notariaat vereisen.  *

Een schuld wegens overbedeling moet omgezet worden in een geldlening.  €  60,00

Opstellen van een depotovereenkomst omdat er geld in depot gehouden moet worden bij Ouwerkerk Notariaat.  €  215,00

Het regelen van een tolk inclusief bijkomende werkzaamheden (exclusief kosten tolk). €  45,00

Het afgeven van een papieren afschrift. €  25,00

Wat wij meer voor u (moeten)  
doen indien van toepassing.

Verdeling
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De verschuldigde kosten voor een spoedoverboeking. Het tarief is per overboeking. €  15,13

Verzetten / uitstel van de passeerafspraak omdat bijvoorbeeld het dossier niet compleet is of omdat de gelden 
niet op tijd binnen zijn waardoor de akte van verdeling en de nota moeten worden aangepast en het dossier 
opnieuw passeerklaar gemaakt moet worden. 

€  100,00

Het annuleren van het dossier. €  295,00 / **

Uurtarieven Ouwerkerk Notariaat 

functie uurtarief

Notaris / toegevoegd notaris € 225,00

Senior kandidaat-notaris € 175,00

Junior kandidaat-notaris / klerk / paralegal € 125,00 

Notarieel medewerker € 75,00

omschrijving tarief

Verdeling


