HERINNERING AAN
UW GOEDE VOORNEMENS 2018?

Als u in het verleden een testament heeft laten opmaken, kunnen er
persoonlijke omstandigheden zijn waardoor uw testament geüpdatet dient
te worden. Denk hierbij aan krijgen van kinderen, een nieuwe relatie of het
starten van een onderneming. Ook als uw persoonlijke omstandigheden
niet zijn veranderd en u denkt dat alles goed is geregeld, kan uw testament
verouderd of niet-compleet zijn. De laatste jaren hebben er immers
ingrijpende wetswijzigingen plaatsgevonden. Dit kan tot gevolg hebben
dat het testament anders uitpakt dan u had bedoeld of dat het niet meer
overeenstemt met uw wensen. Wij bieden u hiervoor een oplossing: de APKkeuring van uw testament!

Zo is er sinds 2003 een geheel nieuw wettelijk erfrecht in werking getreden.
De successiewet is gemoderniseerd, er geldt een nieuwe partnerregeling voor
erfbelasting en per 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen
ingevoerd . Daarnaast zijn er ook nieuwe mogelijkheden omtrent het optimaliseren
van vrijstellingen van de erfbelasting.

Is uw testament toe aan een APK-keuring?
Als uw testament ouder is dan vijf jaar, dan is het raadzaam deze te laten
controleren op basis van de nieuwe wetswijzigingen. U kunt hier denken aan de
anti-schoonzoon/dochter-bepaling waarbij de ‘koude kant’ niet van u kan erven
op het moment dat uw zoon of dochter gaat scheiden. Daarnaast kan er op
persoonlijk vlak ook veel veranderd zijn. Heeft u bijvoorbeeld nog vertrouwen
in uw aangesteld executeur? Is uw vermogen ﬂink toegenomen na uw laatste
testament? Of wilt u een eigen bijdrage in de WLZ omzeilen als u in een
verzorgingstehuis wordt opgenomen? Wilt u géén of weinig erfbelasting betalen
bij het eerste overlijden?

Gratis testament APK-keuring
Juist al deze wijzigingen en nieuwe mogelijkheden kunnen er voor hebben
gezorgd dat uw bestaande testament -op juridisch-,ﬁscaal- en/of persoonlijk
vlak- niet meer up-to-date is. Tijd dus om dit te laten controleren. Heemstra &
Roest Notariaat biedt u dan ook in een persoonlijk gesprek een gratis check (APKkeuring) aan van uw testament en bekijkt dan of uw bestaande testament aansluit
op uw huidige situatie en het huidige erfrecht.

Notariële volmacht/levenstestament
Naast een goed testament kan het zinvol zijn om iemand uit uw directe omgeving,
in wie u het volste vertrouwen heeft, als uw gevolmachtigde aan te wijzen.
Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot
belang dat uw zaken kunnen worden behartigd. U kunt daarvoor een notariële
volmacht (het zogenaamde “levenstestament”) op laten maken, waarin u één of
meer personen aanwijst om uw belangen te behartigen.
Goede voornemens voor 2018?
Heeft u al goede voornemens gemaakt voor 2018?
Heemstra & Roest Notariaat nodigt u uit voor een
gratis en vrijblijvend gesprek (max. 30 minuten)
voor een APK-keuring van uw testament. U kunt
daarvoor een afspraak maken met mevrouw mr.
Carla Heemstra op telefoonnummer 0117- 453851.
Heemstra & Roest Notariaat is op afspraak op
werkdagen geopend van 09.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur. Een gesprek bij u thuis valt
ook onder de mogelijkheden.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de
website: www.henrnotariaat.nl.
mevrouw mr. Carla. A.E. Heemstra
toegevoegd notaris, met specialisme
familierecht en estate-planning

Voor het bepalen
van uw koers!
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