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 - VOORBEELD TESTAMENT - 
 

TESTAMENT 
van de heer Donald Duck 

 
Heden, een januari tweeduizendzestien,  
verscheen voor mij, Mr Bart Lever, notaris gevestigd te Duckstad: 
 de heer DONALD DUCK, wonende Duckstraat 13, 1313 DD Duckstad, geboren te 

Duckstad op negen juni negentienhonderd vierendertig, ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, houder 
van een Duckstads paspoort met nummer 13. 

De testateur heeft aan mij, notaris, zijn uiterste wil zakelijk en in eigen 
bewoordingen opgegeven. Deze uiterste wil is in dit testament uitgewerkt. 
De verklaring van de testateur luidt als volgt: 
INDELING 
De uiterste wil is ingedeeld in de volgende hoofdstukken: 
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
- Hoofdstuk 2. Erfstelling 
- Hoofdstuk 3. Overige Beschikkingen 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
Rechtskeuze 
Ik kies voor de vererving en, voor zover mogelijk, de afwikkeling van mijn 
nalatenschap voor toepassing van het Duckstadse recht. 
Herroeping 
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. 
HOOFDSTUK 2. ERFSTELLING 
Erfstelling 
Ik benoem mijn neefjes KWIK, KWEK en KWAK DUCK tot mijn enige erfgenamen, 
ieder voor een gelijk deel. 
HOOFDSTUK 3. OVERIGE BESCHIKKINGEN 
Benoeming executeur 
Ik benoem mijn vriendin KATRIEN DUCK tot executeur van mijn nalatenschap. 
Voor het geval zij de executele niet kan of wil aanvaarden of de taak als executeur 
niet kan of wil voltooien, benoem ik in plaats van deze executeur tot opvolgend 
executeur: mijn oom DAGOBERT DUCK. 
Uitsluitingsclausule 
Ik bepaal dat alles wat uit mijn nalatenschap wordt verkregen, met inbegrip van de 
opbrengsten daarvan en alles wat door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, 
niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen die ontstaat of is ontstaan als 
gevolg van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Een en ander zal ook 
niet mogen worden betrokken in een periodiek of finaal verrekenbeding tussen 
echtgenoten, geregistreerde partners of samenwoners. 
SLOT 
Voordat ik deze beschikkingen heb voorgelezen, heb ik, notaris, de zakelijke inhoud 
van deze beschikkingen aan de verschenen persoon meegedeeld en daarop een 
toelichting verstrekt. 
De verschenen persoon verklaarde op volledige voorlezing van deze beschikkingen 
geen prijs te stellen, tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te 
hebben kennisgenomen en met de inhoud van deze akte in te stemmen. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, is verleden te DUCKSTAD, op de datum als aan het begin van 
deze akte is vermeld. 
Na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en onmiddellijk 
daarna door mij, notaris, ondertekend om  


