
 

 

Amsterdam 20 augustus 2014 

Persbericht: Forse besparing mogelijk door zelf 

werken aan Verklaring van Erfrecht 
 

Ieder jaar moeten tienduizenden mensen een Verklaring van Erfrecht hebben. Hierin verklaart de 

notaris wie de bevoegde erfgenamen zijn na een overlijden.  

 

Nu kunnen de erfgenamen online zelf de voorbereidingen doen voor deze verklaring. Op de site 

doehetzelfnotaris.nl is deze akte toegevoegd. Door zelf een deel van het werk te doen kan fors 

bespaard worden op de kosten van de akte. De erfgenamen kunnen zelf hun gegevens invullen, feiten 

doorgeven over aanwezigheid van een testament, huwelijkse voorwaarden en dergelijke. Hierdoor 

heeft de notaris minder werk en kan hij dus voor lagere tarieven werken. Via de site kan al een 

Verklaring van Erfrecht worden opgesteld voor € 300,-- inclusief BTW. Dat is € 100,-- minder dan het 

gemiddelde tarief (Bron: persbericht Rijksoverheid 15-12-2011) 

 

De online mogelijkheid is naar schatting toepasbaar voor 80% van de gevallen. Bijzonder erfenissen 

zoals met heel veel erfgenamen of buitenlands erfrecht vallen buiten de standaardmogelijkheid. 

Belangrijk om te weten, de verklaring hoeft absoluut niet te worden opgesteld door de notaris die 

eerder het testament heeft gemaakt.  

Verklaringen van Erfrecht zijn bij ongeveer 20% van de erfenissen vereist. De bank geeft zonder zo’n 

verklaring de rekening niet vrij aan de erfgenamen.  

 

Mr. Pablo van Klinken directeur van DHZN over de nieuwe mogelijkheid: “Er werd vaak door 

bezoekers gevraagd naar de Verklaring van Erfrecht.De akte is verplicht, dus zal er veel animo 

bestaan. Door ons concept hebben we een forse besparing voor de consumenten kunnen bereiken” 

 

Over DoeHetZelfNotaris 

De site www.doehetzelfnotaris.nl bestaat al sinds 2009, in 2014 werd een deel van het concept 

gekopieerd door de HEMA. De site werkt met aangesloten notarissen in iedere regio. Daardoor is er 

aan het einde van de rit altijd een notaris de buurt bereikbaar.  

Op de site kunnen veel verschillende aktes worden voorbereid. De uiteindelijke akte moet wettelijk 

door de notaris opgesteld worden.  Per maand maken vele tientallen mensen een akte via de site. Sinds 

2009 werden al duizenden aktes bij onze notarissen gepasseerd. 

Naast het prijsvoordeel is voor de meeste gebruiker het gemak om thuis de voorbereiding te kunnen 

doen van groot belang. De conceptvragen worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De 

bezoeker kan dus beginnen, maar op een later tijdstip verder gaan. 

 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

Mr. Pablo van Klinken 

M: 06 2208242 

E: klinken@dhzn.nl 
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