Kosten
Onze tarieven zijn redelijk en u weet vóóraf waar u aan toe
bent. Het eerste gesprek is bovendien gratis. De kosten
voor de opmaak van een (basis) levenstestament bedragen
€ 395,- (inclusief notariskosten). De meeste mensen kunnen met de basisversie prima uit de voeten. Ondertekening van het testament aan huis kan ook. Dit kost € 65,extra. (Tarieven 2018, prijswijzigingen voorbehouden)
Vrijblijvende afspraak

HEREDITAS

Hereditas hecht grote waarde aan persoonlijk vertrouwen en aan uw comfort. Onze consulent(e) 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 ‘uw’ consulent(e) mobiel of ons kantoor op
010-5240234.

uw
levenstestament

Uw zorg goed geregeld

Aangesloten bij:
Hereditas werkt ondermeer samen met de ledenservice van deze zorgorganisaties.
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Regie in eigen hand

Kennis & kunde

Stel dat u door een ongeval, ziekte of ouderdom niet meer
goed in staat bent om uw eigen zaken te regelen. Wie
neemt dan beslissingen namens u en behartigt uw financiële en/of medische belangen? Welke wensen moet die
persoon daarbij dan in acht nemen? Wanneer mensen
wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam zijn geworden
biedt de wet speciale beschermingsregelingen: onderbewindstelling en/of mentorschap. Deze voorzieningen
worden echter meestal pas door naasten of andere belanghebbenden bij de rechtbank aangevraagd wanneer u
niet meer wilsbekwaam bent en het eigenlijk al te laat is.
De rechter wijst dan een bewindvoerder voor geldzaken
en/of een mentor voor zorgzaken aan. Het is maar de
vraag of die persoon uw wensen kent en zal respecteren.
U kunt dit zelf voorkomen door nu al een aantal zaken vast
te leggen in een levenstestament.

Een gevolmachtigde kan een familielid zijn, bijvoorbeeld
uw partner en/of één of meerdere kinderen. Het kan ook
een vertrouwenspersoon zijn van buiten de familie. Ook is
het mogelijk aparte gevolmachtigden te benoemen, één
voor de financiële zaken en één voor de zorgzaken. Daarbij is het verstandig om aan hem en/of haar vooraf te
vragen of zij deze toekomstige taak wel op zich wil nemen
en daarvoor ook de benodigde kennis en tijd heeft. Want
gevolmachtigde zijn brengt aanzienlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee en dat mogelijk
voor vele jaren.
Helaas komt het steeds meer voor dat mensen niemand
meer in hun omgeving hebben die deze rol op zich kan of
wil nemen. In dat geval kunt u ook een specialist zoals
Hereditas als gevolmachtigde in uw levenstestament
benoemen. Onze
consulent(e) zorgt er dan als uw
vaste vertrouwenspersoon voor dat uw financiële en/of
medische belangen volgens uw wensen worden behartigd.
Het is fijn te weten dat als de situatie zich voordoet u in
vertrouwde handen bent, voor uzelf en voor uw geliefden
en betrokkenen.

Het levenstestament
Een levenstestament is een notariële akte waarin
iemand zijn wensen, geboden en verboden kan vastleggen
op zakelijk en medisch gebied en iemand aanwijst die dit
alles ten uitvoer moet brengen (de gevolmachtigde). Door
nu vooruit te denken kunnen vaak later problemen worden
voorkomen. Anderen zullen dan voor u zorgen en ook
besluiten moeten nemen over uw financiën, het huis,
de zorg, de inboedel enzovoorts. Uw eigen wensen en
persoonlijke situatie bepalen dus de inhoud van het
levenstestament, net als bij een ‘gewoon’ testament.
Desgewenst kan een volmacht pas (later) ingaan als uw wilsonbekwaam bent geworden of zoveel eerder als u dat
wenst. Overigens kunnen het testament (uiterste wilsbeschikking na een overlijden) en een levenstestament
(volmacht tijdens het leven) niet worden gecombineerd in
één document. Voor elk is een aparte notariële akte nodig.
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Hereditas helpt
Hereditas heeft samen met het notariaat een speciaal
levenstestament ontwikkeld. Onze consulent(e) komt
graag bij u thuis om u in alle rust te informeren en te
adviseren over de mogelijkheden om uw wensen in een
levenstestament vast te leggen. Nadat het levenstestament
door de notaris is opgemaakt en door u is ondertekend
zorgt de notaris voor inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Indien noodzakelijk kan daarmee altijd achterhaald worden wanneer en waar door u
een levenstestament is opgemaakt. Uitsluitend notarissen
en de rechterlijke macht kunnen het register raadplegen.
Uiteraard zijn bij ons uw vertrouwelijke gegevens veilig
en worden deze op geen enkele wijze aan anderen ter
beschikking gesteld.
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