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Echtscheidingsconvenant 
 

 

Partijen bij dit echtscheidingsconvenant zijn: 

 

 

A. Naam, 

wonende aan de adres te postcode plaats, 

 hierna te noemen de man, 

 

en 

 

B. Naam,  

wonende aan de adres te postcode plaats, 

hierna te noemen de vrouw, 

 

 

 

Partijen zijn op datum te plaats in algehele gemeenschap van goederen/op huwelijkse 

voorwaarden met elkaar gehuwd. 

Zij zullen de rechtbank verzoeken in hun huwelijk de echtscheiding uit te spreken. 

In dit convenant willen zij vastleggen wat zij zijn overeengekomen in verband met de 

verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en wat zij verder in verband met de 

echtscheiding zijn overeengekomen. 

 

 

Alimentatie 

 

Partijen hebben ieder hun eigen inkomsten en zien daarom over en weer af van enige 

aanspraak op alimentatie. 

 

of 

 

Partijen komen overeen dat de man/vrouw aan de vrouw/man per maand een bedrag van 

€ bedrag als alimentatie zal voldoen. 

 

 

Pensioenrechten 
 

Partijen zullen het pensioenfonds verzoeken over te gaan tot verevening van de opgebouwde 

pensioenrechten conform de Wet Verevening Pensioenrechten. 

 

of 

 

Partijen zien af van verevening, verdeling of hoe dan ook genaamd, van de pensioenrechten, 

op welke wijze dan ook. 

 



Echtscheidingsconvenant … / … 2 

 

 

 

 

Verdeling van de huwelijksgemeenschap 

 

1. De verdeling en de daaruit voortvloeiende leveringen vinden plaats onder de 

opschortende voorwaarde van het definitief worden van de echtscheiding door 

inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. 

 

2. Als peildatum voor alle waarderingen geldt datum, alle bedragen in euro’s. 

 

3. De boedel bestaat uit: 

 

Actief 

 

a. de echtelijke woning gelegen aan de adres te postcode plaats, door partijen 

gewaardeerd op € bedrag; 

 

b. de onderstaande spaar/beleggingsrekeningen/levensverzekeringen: 

 

Totaal   € bedrag  

 

c. auto/ auto’s, partijen verder genoegzaam bekend, aan welke auto’s partijen geen 

specifieke waarde toekennen / gewaardeerd op € bedrag 

 

d. de inboedel in de woning aan de adres te postcode plaats, waar partijen evenmin een 

waarde aan toekennen / gewaardeerd op € bedrag. 

 

e. tweede woning / vakantiewoning; 

 

f. boot / motorfiets / caravan; 

 

g. sieraden / kunstvoorwerpen 

 

h. etc. 

 

Passief 

 

i. een hypothecaire schuld groot per datum € bedrag, horende bij de echtelijke woning 

gelegen aan de adres te postcode plaats. 

 

j. lening bij bank / familie / creditcard 
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4. Te verdelen is derhalve actief – passief = € bedrag, zodat ieder toekomt € bedrag. 

 

5. Op naam van de man en van de vrouw zijn lijfrentepolissen afgesloten die een waarde 

vertegenwoordigen van in totaal € bedrag. 

Partijen zullen de desbetreffende verzekeraar opdracht geven deze polissen zodanig te 

administreren dat zij ieder een polis krijgen ter waarde van de helft van de totale 

waarde, d.w.z. € bedrag. Partijen komen gezien deze regeling overeen de polissen niet 

te betrekken in de verdeling van de overige waarden. 

 

6. Aan de vrouw worden toegedeeld: 

- 

- 

- 

 

7. Aan de man worden toegedeeld: 

- 

- 

- 

 

8. Gezien deze verdeling is de man/vrouw overbedeeld voor € bedrag, voor welk bedrag 

de vrouw/man is onderbedeeld.  

Om aan die overbedeling/onderbedeling een einde te maken komen partijen overeen dat 

de man/vrouw aan de vrouw/man zal betalen een bedrag van € bedrag binnen vier 

weken nadat de echtscheiding tussen partijen is ingeschreven in de registers der 

burgerlijke stand. 

 
 

Kwijting en vrijwaring 
 

Partijen verklaren hierbij dat de tussen hen bestaand hebbende huwelijksgemeenschap met 

inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid is verdeeld en zij verklaren 

tevens dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben en dat zij elkaar over en weer algehele 

en finale kwijting verlenen, behoudens met betrekking tot de rechten en verplichtingen 

genoemd in dit convenant. 

Baten en schulden opgekomen ná het feitelijk uit elkaar gaan van partijen zijn ten voordele, 

respectievelijk ten laste van, degene aan wie deze baten, respectievelijk schulden zijn 

opgekomen, respectievelijk die ze heeft aangegaan, zulks met vrijwaring van de andere partij. 

 

Kosten 
 

Partijen komen overeen dat de kosten van de echtscheidingsprocedure, daarin begrepen de 

kosten voor het opstellen van dit convenant, bij helfte te delen. 

De kosten voor het overschrijven van de echtelijke woning met bijbehorende hypotheek op 

naam van de man/vrouw zullen partijen eveneens bij helfte delen. 
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Slotbepaling 
 

Partijen verbinden zich deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk te zullen ontbinden 

op grond van enige tekortkoming in de nakoming daarvan. 

Nakoming zal steeds gevorderd kunnen worden, al dan niet met schadevergoeding. 

 

Dit convenant bestaat uit … pagina’s. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend in viervoud te plaats, op datum. 

 

 

 

 

 

…………………..       …………………… 

handtekening man       handtekening vrouw 


