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Lusten of lasten

U bent erfgenaam geworden. Voor velen een moeilijke  tijd, 
want naast verdriet geeft het u misschien ook zorgen. Zodra  
iemand overlijdt komt er veel tegelijk op de nabestaanden  
af. Met name na de uitvaart moeten voor de afwikkeling 
van de nalatenschap vele financiële en praktische zaken 
worden geregeld. Dit is arbeidsintensief en niet zonder  
risico. Veel mensen zien hier tegenop. Sommige zaken  
moeten altijd worden geregeld maar meestal bepalen de  
persoonlijke omstandigheden van de overledene wat er aan 
de orde moet komen. Is er een partner en/of zijn er kinderen? 
Is er een testament of levensverzekering? Zijn er veel of 
weinig bezittingen? Wellicht zijn er ook schulden enzovoort.  
Het is niet altijd makkelijk dat allemaal te overzien.  
Vaak ontbreekt het de executeur of de boedelgevolmachtigde 
en/of nabestaanden hiervoor aan kennis en ervaring. 

Zelf doen of uitbesteden

De meeste organisaties gaan er vanuit dat de erfge- 
namen samen en in goed overleg de nalatenschap  
afwikkelen. Vaak ontvangt u hiervoor ook (goedbedoelde) 
instructieboekjes. Maar wat als het u allemaal teveel dreigt 
te worden of als er kans op onenigheid is?

U kunt ook besluiten Hereditas in de arm te nemen om  
de werkzaamheden (gedeeltelijk) uit te besteden. Als  
onpartijdige specialist helpen we u als de langstlevende, 
als de executeur of als nabestaande(n) met raad en daad 
door deze moeilijke periode. We nemen zorgen en werk 
uit handen en verkleinen daarmee de kans op (kostbare) 
fouten en ruzie tussen de erfgenamen. Een geruststellen-
de gedachte, voor uzelf èn voor andere betrokkenen.
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Hereditas helpt

Als u overweegt Hereditas in te schakelen komen we  
eerst op afspraak bij u langs voor een kennismakingsgesprek. 
Samen met u inventariseren we aan de hand van een  
checklist wat er in uw situatie gedaan moet worden.  
Vervolgens bepaalt u welke zaken u zelf kunt en/of wilt 
afwikkelen en welke zaken u door Hereditas laat doen. 
Desgewenst verzorgen we de gehele afwikkeling.

Bemiddeling

Helaas ontstaan er steeds vaker conflicten over de  
afwikkeling van een erfenis. Bij één op de drie  
nalatenschappen is er sprake van spanningen of onenig-
heid in de familie. Dit levert discussies op die kunnen  
leiden tot een langdurig en ingrijpend conflict tussen  
alle betrokkenen. En als de onderlinge relaties eenmaal  
zijn verstoord, dan kan dit de afwikkeling gedurende vele  
jaren vertragen. Door velen wordt dit ervaren als  
een belemmering in de verwerking van het overlijden van 
hun dierbare.

Bij nalatenschapsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, 
onderzoeken betrokken partijen onder leiding van een  
ervaren bemiddelaar wat hen (werkelijk) verdeeld in relatie  
tot hun geschil en hun standpunten daarin. Vervolgens  
worden gezamenlijk mogelijke oplossingen gezocht en 
gerealiseerd. De bemiddelaar zorgt er met zijn kennis en  
ervaring voor dat eerst emoties en gevoelens aan bod 
komen en pas daarna de juridische en financiële aspecten.
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Hereditas werkt ondermeer samen met de ledenservice van deze zorgorganisaties.
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Kosten

Onze tarieven zijn redelijk en u weet vóóraf waar u aan 
toe bent. Eerst maken we voor u een heldere offerte. Pas 
na uw opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. Daarbij 
houden we regelmatig contact met u over de vorderingen, 
zowel bij ons als bij u.

Afspraak en advies

Hereditas hecht grote waarde aan persoonlijk vertrouwen 
en aan uw comfort. Onze executeur komt daarom  
op afspraak bij u thuis. Wacht niet tot het te laat 
is maar neem vandaag nog contact op voor een  
afspraak. 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.

Uw zorg goed geregeld


