
Op donderdag 16 januari a.s. organiseren 
wij weer een inloopspreekuur over uw 
notariële vragen! Het inloopspreekuur is 
in Woonzorgcentrum Hooge Platen aan de 
Westlandstraat 16 te Breskens.

Uw gezondheid gaat achteruit en u wilt regelen dat er iemand is die uw 
belangen kan behartigen wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent?

U bent op leeftijd en u maakt u zich zorgen of alles juridisch goed is gere-
geld wanneer u komt te overlijden?

Uw zoon/dochter gaat een eigen woning kopen en u wilt graag een bijdra-
ge leveren zonder hier (veel) schenkbelasting over te betalen? 

Is mijn testament nog in orde?

Hoe zit het met de schenkbelasting of de erfbelasting bij overlijden en is 
hierop te besparen?

Het kan zijn dat u over dergelijke vraagstukken al meerdere malen hebt 
gepiekerd maar de stap naar de notaris nog niet hebt gezet. Het kan u veel 
rust geven als u weet dat alles goed is geregeld voor de toekomst. 

Daarom organiseert Heemstra en Roest Notariaat uit Oostburg op don-
derdag 16 januari a.s., vanaf 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur bij 
Woonzorgcentrum Hooge Platen aan de Westlandstraat 16 te Breskens. 

Tijdens dit inloopspreekuur beantwoorden wij uw vragen over testamen-
ten, volmachten, levenstestamenten, nalatenschappen, verklaringen van 
erfrecht en schenkingen. 

Deze informatiemiddag is niet alleen voor bewoners van Woonzorgcen-
trum Hooge Platen, maar ook voor familie en bekenden van bewoners en 
iedereen die op een laagdrempelige, vrijblijvende manier informatie wil 
over erfrecht en familierecht gerelateerde onderwerpen. 

Het inloopspreekuur is gratis toe-
gankelijk en geheel vrijblijvend. 
Brengt u wel uw legitimatiebewijs 
en de eventueel te beoordelen 
stukken mee.

Een afspraak maken is niet nodig; 
u kunt gewoon even binnenlopen. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat u even 
moet wachten wanneer er meer be-
langstellenden zijn. Een bespreking 
zal normaal gesproken niet langer 
dan zo’n twintig minuten duren.

Kandidaat-notaris mr. K.T.R. Josias-
sen zal u te woord staan. Graag tot 
ziens op ons inloopspreekuur!
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Voor het bepalen
van uw koers!


