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BETAAL NOOIT EEN REKENING VOOR JE VRIEND(IN) 
 
 
 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

 
Je woont samen, maar je hebt ieder je eigen bankrekening. Vervolgens ga je gezellig 
op vakantie, maar omdat je partner krap bij kas zit, betaal jij de rekening van het 
hotel. Of je vriend(in) bestelt via internet iets bij een webshop en als de pakketdienst 
voor de deur staat, pin jij met jouw bankpas en betaalt de factuur.  
 
Zo gaat het waarschijnlijk iedere week bij veel stelletjes. 
 
Maar wat nu als je dat geld niet terug krijgt van je betere helft ? Dan kan dat 
irritaties geven en tot ruzie leiden of in het ergste geval zelfs tot het einde van de 
relatie. 
 
Maar krijg je nou je geld nog terug of kun je daar naar fluiten ? 
 
Rechtbank: let ook op je financiële zaakjes. Anders ben je je geld kwijt 
In een uitspraak van de Rechtbank Den-Haag wordt het antwoord gegeven. Er is 
volgens de rechters geen algemene regel dat je je geld terug krijgt als je voor je 
vriend(in) hebt betaald. 
 
In deze zaak had de man gedurende de samenwoning voor € 3.500,- aan kosten 
betaald voor zijn partner. Nu de relatie voorbij was, kon hij dat geld goed gebruiken 
en vorderde hij dan ook (alsnog) terugbetaling.  

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
mailto:http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak%3Fid=ECLI:NL:RBNHO:2014:10524
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Maar de rechters gaven hem geen gelijk. In een affectieve relatie is het normaal om 
wel eens iets voor de ander te betalen. En dan is het kennelijk ook gewoon zo dat je 
geen recht hebt op terugbetaling.  
 
Dat is anders als je afspraken vastlegt. Dat kan natuurlijk telkens als je iets 
voorschiet, maar ook in een samenlevingscontract. In dat geval kun je in z’n 
algemeenheid hierover afspraken maken en hoef je alleen maar aan te tonen dat jij 
bij de koerier met PIN hebt betaald voor de bestelling van je vriend(in). 
 
Liefde maakt blind, maar zorg dat je financieel toch je ogen open houdt, hou bij wie 
wat betaalt en leg vast wat je afgesproken hebt over betalen van de schulden van je 
partner. Anders kun je van een koude kermis thuis komen.  
 
 
Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail. 

Mr. Ernst Loendersloot 

kandidaat notaris te Maastricht 

Telefoon 043-3509950. 

 

Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via: 

LinkedIn Twitter Facebook 

 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

mailto:contact.ntrs@gmail.com?subject=Verzoek%20om%20meer%20informatie%20over%20Column%20570
http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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