
HEREDITAS

uw (executeur)

testament

Aangesloten bij:



Uw testament

Met een testament legt u vast wat er met uw nalaten-
schap moet gebeuren en wie dit ten uitvoer moet brengen. 
Zonder testament wordt uw nalatenschap afgewikkeld  
volgens het wettelijke erfrecht. Uw bezittingen komen dan 
misschien terecht bij (verre) familieleden waarmee u geen 
enkele band (meer) heeft. Of betrokkenen maken misbruik 
van de situatie en eigenen zich onterecht zaken toe. Dit 
kunt u voorkomen met een actueel testament waarin uw 
wensen en de executeur die ze ten uitvoer moet brengen 
zijn vastgelegd. 

De executeur

De wet gaat ervan uit dat uw erfgenamen samen en in 
goed onderling overleg uw nalatenschap afwikkelen.  
Meestal is dat om praktische redenen niet mogelijk en  
benoemen de erfgenamen direct na uw overlijden bij  
de notaris (unaniem) een boedelgevolmachtigde. Soms  
lukt dat niet en/of leidt het tot onenigheid waardoor  
de afwikkeling van uw nalatenschap zich jaren kan voort-
slepen tot verdriet van uw nabestaanden, geliefden en  
betrokkenen. 
Met de benoeming van een executeur waarin u vertrouwen 
heeft kunt u dit voorkomen. De executeur moet (de  
verdeling van) uw nalatenschap zo goed mogelijk afwik-
kelen. Hij of zij krijgt het beheer over de nalatenschap; 
moet de schulden betalen, vorderingen innen, aangifte(n) 
erfbelasting doen en vele praktische zaken afwikkelen. 
Ook moet de executeur een (boedel)beschrijving (laten) 
maken van wat is nagelaten. Tenslotte moet de executeur 
als hij klaar is rekening en verantwoording afleggen aan 
de erfgenamen. Tot dat moment kunnen de erfgenamen  
niet over (hun deel van) uw nalatenschap beschik-
ken. Overigens kan de executeur zich bij zijn taken door  
deskundigen laten bijstaan.
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Kennis & kunde

Een executeur kan een familielid zijn of een vertrouwens- 
persoon van buiten de familie. Daarbij is het verstandig 
om aan hem of haar vooraf te vragen of hij deze  
toekomstige taak op zich wil nemen. Want executeur zijn 
is geen erebaantje maar veel en verantwoordelijk werk 
met risico op onenigheid in de familie. Bovendien kan een  
executeur voor fouten aansprakelijk worden gesteld door de 
erfgenamen of de belastingdienst. Om dit te voorkomen kunt 
u ook een externe specialist zoals Hereditas tot executeur  
benoemen in uw testament. Als onafhankelijk expert  
zorgen we ervoor dat uw nalatenschap geheel volgens 
uw wensen en de wettelijke regels wordt afgewikkeld en  
leggen hierover verantwoording af aan uw erfgenamen. 
Dat geeft een gerust gevoel, nu voor uzelf en straks voor 
uw nabestaanden, geliefden en betrokkenen. 

Hereditas helpt

De benoeming van een executeur kan alleen in  
een testament bij een notaris worden vastgelegd.  
Hereditas heeft hiervoor een speciaal (executeur)- 
testament laten ontwikkelen. Onze executeur komt  
graag bij u thuis om u in alle rust te informeren en  
adviseren over de mogelijkheden om uw wensen in  
een testament vast te leggen. Nadat het testament door 
de notaris is opgemaakt en door u getekend, desgewenst 
aan huis, zorgt de notaris voor inschrijving ervan in  
het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kunnen uw  
executeur en de erfgenamen na uw overlijden altijd het 
bestaan van uw wilsbeschikking achterhalen.
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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 de opdrachtbevestiging gaan we aan de slag.  
Daarbij houden we regelmatig contact met u over  
de vorderingen.

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


