
 

 

Kostcontract 

 

De ondergetekenden: 

 

1. de heer/mevrouw [naam] geboren [datum] wonende [adres] 

te [woonplaats], hierna te noemen partij 1 

 

en 

 

2.de heer/mevrouw [naam] geboren [geb.datum] wonende [adres] 

te [woonplaats], hierna te noemen partij 2 

 

in aanmerking nemende: 

• dat partij 2 blijkens een overeenkomst d.d. [datum] een bedrag schuldig is groot [bedrag in 

woord geschreven](€ [bedrag in getallen]); 

• dat  in deze overeenkomst is verklaard dat partij 1 om baat afstand doet van zijn 

vorderingsrecht ter zake van dat bedrag, in ruil waarvoor partijen zijn overeengekomen dat de 

verplichting tot betaling van dat bedrag zal worden omgezet in de verplichting tot het 

verschaffen door partij 2 van levenslange kost en inwoning en verzorging aan partij 1 in de 

door partij 1 mede bewoonde woning [adres] te [woonplaats]; 

 

verklaren vast te stellen en overeen te komen een kostcontract onder de navolgende voorwaarden en 

bepalingen: 

 

1. Partij 1 en partij 2 komen bij deze overeen dat partij 2 gedurende het leven van partij 1, indien 

en zolang deze woont in de hiervoor bedoelde woning, kost, inwoning en verzorging zal 

verlenen. Het betreft een periodieke uitkering in natura. Partijen stellen de kosten daarvan 

vast op een bedrag van [bedrag in woord geschreven]euro (€ [bedrag in getallen]) per maand.  

2. Bij het overlijden van partij 1 zal generlei verrekening of teruggave naar tijdsgelang van enig 

bedrag kunnen worden gevorderd. 

3. De betreffende periodieke uitkering zal voor zover het rechtens mogelijk is, niet voor 

inbeslagneming vatbaar zijn. 

4. De aanspraken van partij 1 uit hoofde van deze periodieke uitkering zullen niet voor afkoop of 

vervreemding vatbaar zijn, noch kunnen zij het voorwerp van zekerheid dienen. 

5. De kosten van de overeenkomst zijn voor rekening van partij 2 

 

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst ook voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats 

gekozen ten kantore van de bewaarder van deze overeenkomst. 

 

Aldus opgemaakt op [datum] te [woonplaats]   

 

Partij 1      Partij 2 

 

 


