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Alles goed geregeld?
Met een goede voorbereiding kunnen uw geliefden en naasten worden ontzien bij  
de afwikkeling van de nalatenschap of bij wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld als 
gevolg van dementie. Denk eens na over wat u voor hen achterlaat.

Doe de nalatenschap-test !
Hoe staat het met de voorbereidingen van uzelf, uw partner, ouders of  
goede kennis? Onderstaande vragen geven u het antwoord. Vul ze in, tel het 
aantal punten op en kijk wat er (u) nog te doen staat.

1. Is er een (actueel) testament? Nee Ja / 2 punten

2. Is er een executeur benoemd?  Nee Ja / 2 punten

3. Zijn uw levenseinde wensen bekend?  Nee Ja / 2 punten

4. Zijn de uitvaartwensen vastgelegd?  Nee Ja / 2 punten

5. Is er een levenstestament of volmacht? Nee Ja / 2 punten

 Puntentotaal   …… punten

8-10 Punten; Alles prima geregeld
Gefeliciteerd, u heeft uw zaken goed voorbereid! Gelukkig nemen steeds  
meer mensen hun verantwoordelijkheid en treffen zij tijdig voorbereidingen 
voor de afhandeling van hun (toekomstige) nalatenschap of voor het geval ze 
door ziekte of een ongeval wilsonbekwaam worden. 

6 punten; Ruimte voor verbetering
De eerste stappen zijn gezet maar het wordt tijd om een en ander nog eens  
na te lopen. Is het testament nog actueel? Is voor nabestaanden vastgelegd 
wat er moet gebeuren als u er niet meer bent of het niet meer zeggen kunt?  
In een nabestaandendossier en (levens)testament kunt u alles vastleggen.

0-4 punten; Wie dan leeft, wie dan…
Niemand kan uzelf, uw ouders of relaties dwingen regelingen te treffen voor 
hun nalatenschap of als u of zij wilsonbekwaam worden. Maar is het eerlijk 
uw geliefden, naasten en betrokkenen op te zadelen met een ongevraagde 
zoektocht met risico’s op fouten of onenigheid? Gelukkig nemen steeds meer 
mensen hun verantwoordelijkheid en treffen zij wel tijdig voorbereidingen.
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Voor nu en later!
Met goede voorbereidingen en de juiste ondersteuning houdt u de regie in eigen 
hand en worden uw geliefden en nabestaanden ontzien, nu en later. Heeft u  
niemand waarop u kunt of wilt terugvallen? Hereditas helpt met betrouwbare  
dienstverlening. Als uw adviseur, executeur of levensexecuteur (= gevolmachtigde).

Wilsonbekwaamheid
Bij (dreigende) wilsonbekwaamheid door bijvoorbeeld dementie is er veel 
ondersteuning nodig. Dan kunnen wij als (medisch) gevolmachtigde helpen met 
(uw) financiën en/of gesprekken met artsen en zorgverleners.

Afwikkeling nalatenschap
Na de uitvaart moeten vele administratieve en praktische zaken worden  
afgewikkeld. Dit kan veel werk zijn en is niet zonder risico (financieel/onenigheid). 
Als onpartijdig specialist en executeur nemen we nabestaanden naar wens werk en 
zorg uit handen.

Administratieve hulp
We zijn u graag van dienst met administratieve ondersteuning, belastingzaken 
en de aanvraag of beheer van een Persoons Gebonden Budget voor zorgkosten.

Planning nalatenschap
We kunnen u ook helpen met de noodzakelijke voorbereidingen zoals het  
laten opstellen van een testament of levenstestament inclusief de benoeming 
van een executeur en/of een (medisch) gevolmachtigde.

Kosten en korting
Onze tarieven zijn redelijk en u weet vóóraf waar u aan toe bent. Omdat we 
samenwerken met (zorg)organisaties Aafje, Samen, STMG, Vierstroom, Santé, 
Omring, Florence, 123 Comfort, Rivas, Saffier en Home Instead Thuisservice 
krijgen hun leden korting op een aantal van onze diensten!

Vrijblijvende afspraak
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten of een advies-
gesprek bij u thuis?  Neem dan vandaag nog contact met ons op. Bel ons  
kantoor op 085-8771889, e-mail naar info@hereditas.org of bezoek onze  
website: www.hereditas.org. We zijn u graag van dienst.
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