
Uitgangspunten: particuliere transacties (m.u.v. ondernemingspraktijk).
inclusief BTW en verplichte bijkomende kosten, zoals griffierecht, CTR en CLTR kosten.

Staan de door u gewenste werkzaamheden hier niet bij? Vraag een kostenopgave!

verklaring van erfrecht (1, 2 of 3 erfgenamen, zuivere aanvaarding), inclusief identificatiekosten ongeacht het aantal personen € 229,90
per erfgenaam extra € 36,30

basis samenlevingscontract € 229,90

€ 632,70
testament (1 persoon), herroeping € 188,16
testament (1 persoon), voogdij, bewind, uitsluitingsclausule € 248,66
testament (1 persoon), uitgebreid € 430,16

testament (2 personen), voogdij, bewind, uitsluitingsclausule € 376,31
testament (2 personen), langstlevende constructies, zoals 2-traps testamenten € 497,31

combinatie basis samenlevingscontract en 2 langstlevende testamenten € 533,61
combinatie Huwelijkse voorwaarden en 2 langstlevende testamenten € 787,71

Schenkingen op papier van het jaarlijks vrijgestelde bedrag aan één kind, inclusief identificatiekosten ongeacht het aantal personen € 314,60
per kind extra € 36,30
Jaarlijkse vervolgschenking, ongeacht aantal kinderen € 302,50

Voorzorgvolmacht (1 persoon) € 286,17
Voorzorgvolmacht inclusief wensen omtrent euthanasie (1 persoon) € 370,87
Voorzorgvolmachten (2 personen) € 439,23
Voorzorgvolmachten inclusief wensen omtrent euthanasie (2 personen) € 560,23

Mediation (begeleiding echtscheiding of verbreking samenwoning), vanaf: € 1.250,00
De werkzaamheden omvatten tevens het opstellen van een ouderschapsplan, alimentatieberekeningen (meerprijs) en omgangsregelingen
mr M. Hof is sinds 2006 gecertificeerd Registermediator en lid van de MfN
Onder voorwaarden kan mediation uitgevoerd worden op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging)
U betaalt dan alleen een eigen bijdrag van € 53,00 of € 105,00 per persoon

levering gecombineerd met hypotheek terzake aankoop van een woning € 880,00
akte van verdeling na (echt) scheiding, zonder hypotheek € 645,70
hypotheek zonder aflossing van de oude hypotheek € 427,90
hypotheek met aflossing van 1 oude hypotheek € 546,80
doorhaling (royement) 1 oude hypotheek zonder aflossing (u heeft uw geldlening zelf al afgelost) € 89,86

oprichting BV inclusief bekrachtiging € 400,00
statutenwijziging BV € 400,00
levering aandelen € 450,00

oprichting vereniging of stichting € 250,00
statutenwijziging vereniging of stichting € 250,00

Vennootschapspraktijk (tarieven exclusief BTW, inzagekosten Kamer van Koophandel en identificatiekosten)

Huwelijkse voorwaarden (of geregistreerd partnerschapsvoorwaarden), voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap inclusief griffierecht 

LET OP! Tarieven gaan uit van normale werkzaamheden en doorlooptijden. In uw specifieke situatie kunnen extra of andere werkzaamheden noodzakelijk zijn. Om 

misverstanden te voorkomen adviseren wij u vooraf voor uw eigen situatie een kostenopgave op te vragen. Dit kunt u doen via de website: www.notariskantoorhof.nl of via 

mail: info@notariskantoorhof.nl. Vermeld wel uw naam en telefoonnummer.
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Familiepraktijk

Onroerend goed praktijk (tarieven inclusief kadasterkosten)

inclusief identificatiekosten voor 1 persoon  (€ 24,40) of voor 2 personen (€ 48,40), tenzij anders 

aangegeven.


