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Het belang van goede informatie

Goede informatie is voor de executeur en/of uw 
nabestaanden van groot belang om uw nalatenschap 
goed en volgens uw wensen te kunnen afwikkelen. Het 
Hereditas nabestaandendossier is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel, vaak in aanvulling op uw testament waarin  
de hoofdzaken vastliggen (erfgenamen, de executeur, 
schenkingen). In het nabestaandendossier legt u gedetail-
leerd alle zaken vast die van belang zijn voor uw executeur 
en/of nabestaanden zodra u komt te overlijden.  Maar ook  
bij wilsonbekwaamheid is een nabestaandendossier zeer 
nuttig. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met huis-
dieren en bezittingen als u noodgedwongen verhuist naar  
een verpleeghuis? 

Het nabestaandendossier

In het document legt u alles wat van belang is staps- 
gewijs vast. Het gaat hierbij om drie categorieën: 1) contact-
informatie van personen en organisaties, 2) uw bezittingen  
en 3) uw verplichtingen. Daarbij kunt u steeds aan-
geven wat ermee dient te gebeuren (de bestemming). 
U kunt persoonlijke bezittingen nalaten aan bepaalde  
personen of organisaties of ze laten toevallen aan de  
boedel. In het laatste geval komt de waarde ten goede 
aan de erfgenamen zoals geregeld bij wetgeving of zoals 
vastgelegd in uw testament. NB: als u onenigheid voorziet 
tussen de erfgenamen kunt u bezittingen als lijfsieraden,  
kleding en inboedelzaken beter met een handgeschreven 
codicil aan bepaalde personen nalaten. Overigens kan uw  
nabestaandendossier op elk moment eenvoudig worden 
aangepast. Dit in tegenstelling tot uw testament waarvoor 
door de notaris bij wijzigingen een aangepaste of nieuwe 
akte moet worden opmaakt met alle kosten van dien.
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Jaarabonnement

Met een aanvullend jaarabonnement blijft uw nabestaanden-
dossier ook in de toekomst actueel. Jaarlijks nemen  
we dan contact met u op om te kijken of er misschien 
wijzigingen zijn opgetreden in uw omstandigheden of 
wensen en passen we het dossier hierop aan. Dat geeft een 
gerust gevoel, nu voor u en straks voor uw nabestaanden, 
geliefden en betrokkenen.

Hereditas helpt

Het verzamelen en vastleggen van alle benodigde  
informatie is best een hele klus. Hereditas begrijpt dat. 
Daarom komt onze (levens)executeur graag bij u thuis om 
u in alle rust te informeren over het nabestaandendossier 
en u uit te leggen hoe het in te vullen. Daarna heeft u 
rustig de tijd om het document in uw eigen tempo te door- 
lopen, de relevante zaken erbij te zoeken en ze vervolgens 
te noteren. Als u iets niet begrijpt of niet zeker weet zal onze 
(levens)executeur in de vervolgafspraak samen met u de 
puntjes op de i zetten. Daarna ontvangt u een ingebonden 
map waarin uw gegevens overzichtelijk zijn vastgelegd. 
Desgewenst sturen we u ook een digitale versie per email 
die u kunt delen met bijvoorbeeld uw beoogd executeur  
of uw kinderen. 

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.
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Hereditas werkt ondermeer samen met de ledenservice van deze zorgorganisaties.
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Afspraak en advies

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


