
Ik,             ,
voornaam naam (rijksregisternummer) 

geboren te          op      ,  

op heden wonende te        in de  

                      , schrijf hierbij mijn testament.  

Ik herroep expliciet alle eventuele voorgaande testamenten.  

Ik laat mijn ganse nalatenschap in volle eigendom na aan  

de heer / mevrouw          ,  

geboren te           op      ,  

op heden wonende te           

in de           . 

 

Opgemaakt te         op          /     /    

                   
Voornaam naam              Handtekening

VIER EENVOUDIGE VOORBEELDEN VAN TESTAMENTEN  |  VOORBEELD 1
Dit document is alleen geldig als het volledig en uitsluitend met de hand is uitgeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater,  
of als het door de erflater aan zijn notaris is gedicteerd.

Disclaimer: deze 4 voorbeelden van eenvoudige, eigenhandige testamenten zijn slechts algemene voorbeelden.
Deze voorbeelden zijn niet automatisch geschikt als model voor uw concrete situatie.
Bij de opmaak van uw testament moet u immers rekening houden met uw eigen specifieke wensen, uw gezinssituatie, eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie, 
eventuele reservataire aanspraken van bepaalde erfgenamen en eventuele gewijzigde regelgeving op het tijdstip dat uw testament wordt opgemaakt.
Zolang u leeft, kan u uw testament steeds wijzigen of herroepen.
Overweegt u om uw testament op te maken of te laten opmaken, raadpleeg dan tijdig uw notaris of andere gespecialiseerde adviseur die uw concrete situatie correct 
kan inschatten.
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Ik,             ,
voornaam naam (rijksregisternummer) 

geboren te         op      ,  

op heden wonende te        in de  

                      , schrijf hierbij mijn testament.  

Ik herroep expliciet alle eventuele voorgaande testamenten.  

Ik stel de heer / mevrouw        , geboren te      

op      , op heden wonende te         

in de             ,  

aan als algemene legetaris van mijn ganse nalatenschap. 

Indien bovenstaande algemene legataris reeds zou zijn overleden bij het openvallen van mijn nalatenschap, dan  

stel ik de heer / mevrouw        , geboren te       

op      , op heden wonende te          

in de             ,  

aan als algemene legataris van mijn ganse nalatenschap. 

Verder begunstig ik de heer / mevrouw        ,  

geboren te          op          , op heden wonende  

te       in de       ,  

met een bijzonder legaat van 15.000 euro. 

Opgemaakt te         op          /     /    

                   
Voornaam naam              Handtekening

Disclaimer: deze 4 voorbeelden van eenvoudige, eigenhandige testamenten zijn slechts algemene voorbeelden.
Deze voorbeelden zijn niet automatisch geschikt als model voor uw concrete situatie.
Bij de opmaak van uw testament moet u immers rekening houden met uw eigen specifieke wensen, uw gezinssituatie, eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie, 
eventuele reservataire aanspraken van bepaalde erfgenamen en eventuele gewijzigde regelgeving op het tijdstip dat uw testament wordt opgemaakt.
Zolang u leeft, kan u uw testament steeds wijzigen of herroepen.
Overweegt u om uw testament op te maken of te laten opmaken, raadpleeg dan tijdig uw notaris of andere gespecialiseerde adviseur die uw concrete situatie correct 
kan inschatten.
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Dit document is alleen geldig als het volledig en uitsluitend met de hand is uitgeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater,  
of als het door de erflater aan zijn notaris is gedicteerd.



Ik,             ,
voornaam naam (rijksregisternummer) 

geboren te         op      ,  

op heden wonende te        in de  

                      , schrijf hierbij mijn testament.  

Ik herroep expliciet alle eventuele voorgaande testamenten.  

Ik stel de VZW         ,
(ondernemingsnummer)

met op heden haar maatschappelijke zetel te         

aan als algemene legetaris van mijn ganse nalatenschap. 

Indien bovenstaande algemene legataris haar legaat zou weigeren of, om welke reden dan ook, niet zou kunnen 

ontvangen, stel ik de VZW          ,
(ondernemingsnummer)

met op heden haar maatschappelijke zetel te          

aan als algemene legataris van mijn ganse nalatenschap. 

 

Opgemaakt te         op          /     /    

                   
Voornaam naam              Handtekening

Disclaimer: deze 4 voorbeelden van eenvoudige, eigenhandige testamenten zijn slechts algemene voorbeelden.
Deze voorbeelden zijn niet automatisch geschikt als model voor uw concrete situatie.
Bij de opmaak van uw testament moet u immers rekening houden met uw eigen specifieke wensen, uw gezinssituatie, eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie, 
eventuele reservataire aanspraken van bepaalde erfgenamen en eventuele gewijzigde regelgeving op het tijdstip dat uw testament wordt opgemaakt.
Zolang u leeft, kan u uw testament steeds wijzigen of herroepen.
Overweegt u om uw testament op te maken of te laten opmaken, raadpleeg dan tijdig uw notaris of andere gespecialiseerde adviseur die uw concrete situatie correct 
kan inschatten.

VIER EENVOUDIGE VOORBEELDEN VAN TESTAMENTEN  |  VOORBEELD 3

DELA Holding Belgium NV    
RPR Antwerpen 0464.914.763
Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen
info@dela.be
www.dela.be

Dit document is alleen geldig als het volledig en uitsluitend met de hand is uitgeschreven, gedateerd en ondertekend door de erflater,  
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Ik,             ,
voornaam naam (rijksregisternummer) 

geboren te         op      ,  

op heden wonende te        in de  

                      , schrijf hierbij mijn testament.  

Ik herroep expliciet alle eventuele voorgaande testamenten.  

Ik stel de heer / mevrouw        , geboren te      

op      , op heden wonende te         

in de             ,  

aan als algemene legetaris van mijn ganse nalatenschap. 

Verder begunstig ik de VZW          ,
(ondernemingsnummer)

met op heden haar maatschappelijke zetel te          

met een bijzonder legaat van 10.000 euro.  

 

Opgemaakt te         op          /     /    

                   
Voornaam naam              Handtekening

Disclaimer: deze 4 voorbeelden van eenvoudige, eigenhandige testamenten zijn slechts algemene voorbeelden.
Deze voorbeelden zijn niet automatisch geschikt als model voor uw concrete situatie.
Bij de opmaak van uw testament moet u immers rekening houden met uw eigen specifieke wensen, uw gezinssituatie, eventuele wijzigingen in uw gezinssituatie, 
eventuele reservataire aanspraken van bepaalde erfgenamen en eventuele gewijzigde regelgeving op het tijdstip dat uw testament wordt opgemaakt.
Zolang u leeft, kan u uw testament steeds wijzigen of herroepen.
Overweegt u om uw testament op te maken of te laten opmaken, raadpleeg dan tijdig uw notaris of andere gespecialiseerde adviseur die uw concrete situatie correct 
kan inschatten.
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