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Onze filosofie

Hereditas gelooft dat het belangrijk is voor onze maatschap-
pij dat mensen (tijdig) verantwoordelijkheid nemen voor  
hun nalatenschap*. Zowel met betrekking tot overlijden 
als een eventuele wilsonbekwaamheid. Met een goede  
voorbereiding en uitvoering kan veel (onnodig) leed 
worden voorkomen. Zowel emotioneel als financieel, voor 
individuen en organisaties. 
Als sociale onderneming wil Hereditas er daarom aan  
bijdragen negatieve gevolgen na een overlijden of bij  
wilsonbekwaamheid voor betrokkenen zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. 

Wat wij doen

Hereditas is gespecialiseerd in de voorbereiding en  
afwikkeling van nalatenschappen en regelingen bij  
wilsonbekwaamheid. Zowel toekomstige erflaters als 
nabestaanden en betrokkenen staan we met raad en daad 
ter zijde. Dat doen we door:

•	 Het	geven	van	voorlichting	hoe	een	nalatenschap* voor  
te bereiden per telefoon of bij u thuis.

•	 In	 opdracht	 van	 onze	 klanten	 voorbereidingen	 te	 
realiseren (zoals de opmaak van een testament of 
levenstestament) 

•	 Na een overlijden of bij wilsbekwaamheid betrokkenen 
met raad en daad bij te staan (als executeur, gevol-
machtigde of ondersteunend)

Waar mogelijk werken we hierbij samen met partners zoals 
maatschappelijke en zorgorganisaties en notariskantoren. 

* Met ‘nalatenschap’ bedoelen wij de situatie waarmee betrok-
kenen geconfronteerd worden na een overlijden of bij wilson-
bekwaamheid als gevolg van ziekte of een ongeval. 
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Kennis en kunde

Kennis en ervaring zijn onontbeerlijk voor een goede  
zorgvuldige dienstverlening. Medewerkers van Hereditas 
beheersen hun vak, zowel theoretisch als praktisch.  
Bovendien zijn onze executeurs en gevolmachtigden lid 
van de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) 
en gebonden aan hun gedragscode.  

Onze werkwijze

Hereditas hecht grote waarde aan vertrouwelijkheid en 
persoonlijk contact. Daarom komt onze levens(executeur) 
op afspraak bij u thuis om onze dienstverlening met u door 
te nemen en hierover naar wens afspraken te maken. Onze 
levens(executeur) blijft daarna uw enige contactpersoon 
bij wie u altijd terecht kunt. Dat geldt ook voor diegene die 
nu of later bij uw nalatenschap* betrokken zijn. Vanuit ons 
kantoor zorgen specialisten voor de uitvoering van onze 
dienstverlening. Zij handelen administratieve, financiële, 
juridische en praktische zaken af. 

Bij onze werkzaamheden staan uw belangen als klant  
uiteraard voorop. Maar als sociale onderneming kijken we 
ook naar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Want geld verdienen is niet ons hoofddoel. Het is enkel 
een middel om ons in te kunnen zetten voor een betere 
wereld met minder (onnodig) leed na een overlijden of bij 
wilsonbekwaamheid.   

Kosten en korting

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

Jeroen Veugelers
Directeur

Uw zorg goed geregeld


