50+ beurs WAARDEBON (knip uit en neem mee naar de beurs!)
GRATIS CONTROLE OUDE TESTAMENT of
25% KORTING OP NIEUWE LANGSTLEVENDE TESTAMENTEN

Heeft u ook "vroeger" een testament gemaakt op de langstlevende?
En toch bij overlijden toestemming van uw kinderen nodig?
Er zijn veel gehuwden die "vroeger" een langstlevende testament hebben laten maken. Als dit een
zogenaamd "vruchtgebruik" testament is, is het van groot belang dat u dit laat aanpassen. Bij deze
testamenten worden de kinderen mede-eigenaar van alle bezittingen (en schulden), bijvoorbeeld
ook van uw eigen woning. Daardoor heeft de langstlevende partner de handtekening van de
kinderen nodig na het overlijden. U wilt toch niet afhankelijk zijn van de toestemming van uw
kinderen voor bijvoorbeeld verkoop van de woning? Dat kunt u voorkomen door een nieuw
testament te maken, waardoor de kinderen geen mede-eigenaar worden, maar alleen recht hebben
op een vordering in geld. Zij ontvangen niets en moeten wachten tot het overlijden van de
langstlevende. Laat gratis uw oude testament controleren!

50+ beurs WAARDEBON (knip uit en neem mee naar de beurs!)
25% KORTING OP NOTARIËLE VOLMACHTEN

U en uw partner zijn gezond en helder van verstand en dus goed "by sûp en stút". Niks aan de
hand dus. Maar Wat als u toch een dagje ouder wordt en één van beiden raakt (tijdelijk) in de war?
Of één van beiden wordt wat vergeetachtig of krijgt een beroerte, wat dan?
U kunt samen uit voorzorg een akte van volmacht opmaken bij de notaris waarbij u elkaar aanwijst
als gemachtigde voor (bijna) alles wat zich in het leven maar kan aandienen.
Stel uw partner wordt "minder" en wordt (tijdelijk) opgenomen in een verzorgingstehuis. U kunt of
wilt niet meer alleen in uw woning blijven wonen. U wilt de woning verkopen, maar u heeft de
handtekening van uw partner nodig en die is niet meer goed "by sûp en stút". Als uw partner niet
helder van geest is of niet aanspreekbaar, dan is hij of zij niet meer in staat om te tekenen voor
belangrijke zaken en dan moet u naar de rechter! Als u bij de notaris ooit uit voorzorg een
volmacht heeft getekend is er geen probleem, want dan kunt u ook namens uw partner tekenen.
Met een volmacht geeft u uw partner zekerheid dat het goed is geregeld!

