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Wie een testament wil afsluiten, 
ervaart vaak een drempel om naar 
de notaris te stappen. Erfrechtplan 
verlaagt die drempel.

TESTAMENT 
IN VIJF STAPPEN

Een testament afsluiten ingewik-
keld? Dat hoeft niet. Lees hoe u in 
slechts vijf stappen een testament 
afsluit. 

we het nog niet over specifieke 

wensen gehad.’ 

Aan de keukentafel

Van IJsseldijk benadrukt dat hij 

zelf geen notaris is, maar een esta-

te planner. ‘Ik ben dus niet degene 

die de akte opstelt, dat doet nog 

steeds de notaris. Erfrechtplan is 

er om zaken te verduidelijken. We 

gaan bij u thuis aan de keukenta-

fel in gesprek over uw persoon-

lijke situatie. Want dát is het uit-

gangspunt. Aan de hand van dit 

vrijblijvende en kosteloze gesprek 

maakt onze specialist een uitge-

breid gespreksverslag wanneer 

u met ons in zee gaat. Dit docu-

ment, van zo’n 20 pagina’s, vormt 

de basis input voor uw testament 

en/of levenstestament. In dit do-

cument vindt u uw situatie en uw 

wensen terug in begrijpelijke taal. 

De notaris vertaalt dit document 

vervolgens naar een conceptakte, 

die we voor u controleren. Mocht 

u het prettig vinden, dan gaan we 

zelfs met u mee bij het passeren 

van de akte.’ 

Netwerk van meer dan 

50 notarissen

Erfrechtplan werkt samen met 

meer dan 50 notarissen, verdeeld 

over het land. ‘Zie ons als de ont-

brekende schakel. Door het ge-

ven van lezingen, het spreken van 

mensen in hun vertrouwde omge-

ving én door het schrijven van een 

leesbaar gespreksverslag, maken 

wij de stap om naar de notaris te 

gaan een stuk eenvoudiger.’                         

Een bezoekje aan de notaris 

wordt over het algemeen niet als 

‘leuk’ ervaren. Notariële aktes 

zijn taai van stof en de reden van 

het bezoek is in de meeste ge-

vallen ook niet plezierig. Toch is 

een notaris onmisbaar. ‘Het pro-

bleem is echter dat de drempel om 

naar een notaris te stappen vaak 

te hoog is. Daarom zijn wij er.’ 

Aan het woord is Alex van 

IJsseldijk, estate planner én 

mede-eigenaar van Erfrechtplan. 

Erfrechtplan helpt jaarlijks dui-

zenden Nederlanders met het op-

stellen van een (levens)testament 

bij de notaris. ‘Ik wil erfrecht-

planning voor iedereen begrijpe-

lijk maken. De afstand tussen de 

klant en notaris is te groot. Met 

Erfrechtplan willen we die drem-

pel verlagen.’ En dat is volgens 

Van IJsseldijk geen overbodige 

luxe. ‘Veel mensen denken: dat zal 

allemaal bij Nederlandse wet wel 

prima geregeld zijn. Maar helaas 

is dat niet zo. Er is geen pasklare 

oplossing, simpelweg omdat elke 

situatie anders is. En dan hebben 
Alex van IJsseldijk

MAAK KENNIS 
MET ERFRECHTPLAN

Een afspraak inplannen met een specialist van Erfrechtplan kan heel eenvoudig via www.erfrechtplan.nl. Een van onze 
specialisten komt op een voor u geschikt tijdstip bij u langs om uw (financiële) situatie in kaart te brengen. U kunt ons ook 
bereiken via: M: info@erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100. De afspraak is vrijblijvend en kosteloos. 

Afspraak maken?

TESTAMENT: 
HOE ZIT DAT? 

Is een testament alleen iets voor 
mensen met veel vermogen? Nee, 
zeker niet! Lees in deze krant 
waarom. 

ALLES OVER HET 
LEVENSTESTAMENT

Wie neemt uw beslissingen, als u 
dat zelf niet meer kunt? Leg het 
vast in een levenstestament. 



Naast het ‘gewone’ testament is 

het sinds kort ook mogelijk om 

een levenstestament op te laten 

stellen. Maar wat zijn de ver-

schillen? Henny Termeer, speci-

alist van Erfrechtplan legt uit:

‘Een testament en levenstestament 

zijn twee totaal verschillende do-

cumenten’, legt Termeer uit. ‘Een 

testament treedt pas in werking 

bij overlijden. Een levenstesta-

ment daarentegen treedt – zoals 

de naam al zegt – in werking bij

 

leven, op het moment dat de eige-

naar van het levenstestament zelf 

geen beslissingen meer kan nemen 

over zijn/haar leven. De documen-

ten zien er qua inhoud dan ook 

totaal anders uit.’ 

Levenstestament

Volgens de specialist is een le-

venstestament geen overbodige 

luxe. Hij geeft een voorbeeld uit 

de dagelijkse praktijk. ‘Jan en Nel 

hebben twee kinderen, een klein-

kind en een woning waarvan het 

overgrote deel is afgelost. Ze 

hebben daardoor een vermogen 

van zo’n 300.000 euro (spaar-

geld en overwaarde red). Het 

overgrote deel van dat vermogen 

zit ‘vast’ in de stenen. Jan wordt 

dement en woont in een zorgin-

stelling. Nel wil de woning ver-

kopen om zelf een huurapparte-

ment te betrekken. Een deel van 

de overwaarde van de woning wil 

ze aan haar kinderen schenken. 

Helaas komt ze bedrogen uit.’ 

Termeer legt uit: ‘Omdat Jan en 

Nel in gemeenschap van goede-

ren zijn getrouwd, moeten beide 

echtlieden tekenen voor zo’n be-

slissing. Maar Jan kan niet teke-

nen, omdat hij wilsonbekwaam 

is. Daarom moet de kanton-

rechter eraan te pas komen 

om Nel het bewind te geven. 

Ze moet in dit geval jaarlijks haar

rekeningen ter verantwoording 

voorleggen aan de rechter. Kort-

om: ze moet met de billen bloot. 

Daar komt bij dat de rechter waar-

schijnlijk niet akkoord zal gaan 

met de genoemde schenking, om-

dat er geen schenkingstraditie is 

binnen het gezin.’

Deze situatie had volgens de spe-

cialist voorkomen kunnen wor-

den, door een levenstestament. 

‘In zo’n document wordt bijvoor-

beeld opgenomen wie de vol-

macht krijgt bij wilsonbekwaam-

heid. Maar er staat meer in. Zo 

is het mogelijk om een medische 

verklaring op te nemen. Daarin 

staan bijvoorbeeld zaken als een 

euthanasieverklaring en/of een 

reanimatieverklaring.’ 

HET LEVENSTESTAMENT: 
HOE ZIT DAT PRECIES?

“Het zijn twee totaal
verschillende documenten.”

Maak een afspraak met Erfrechtplan: M: info@erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100

WIE ERVEN ER NA UW OVERLIJDEN? 
UW KINDEREN OF DE BELASTINGDIENST? 

Hoe zit het precies met een tes-

tament? Henny Termeer, spe-

cialist bij Erfrechtplan, maakt 

duidelijk dat het testament er 

echt niet alleen is voor mensen 

met een flink bedrag op de bank.

‘Wanneer uw woning voor een 

deel hypotheekvrij is en er dus 

overwaarde op het huis zit, 

spreken we ook van vermogen. 

En ook over dát vermogen moet 

mogelijk erfbelasting betaald 

worden.’ Bij wet is geregeld dat 

bij het overlijden van een van de 

partners, de overblijvende part-

ner en de kinderen samen erven. 

De langstlevende partner is ei-

genaar van alle eigendommen en 

de kinderen 

zijn weliswaar erfgenaam, maar 

krijgen nog niets in handen. Ze 

krijgen een soort ‘tegoedbon’ 

voor de erfenis. Aan de hand 

van een simpel rekensommetje 

legt de specialist uit dat deze 

situatie bij het ontbreken van 

een testament tot een financi-

eel drama voor de achterblij-

vers kan leiden. ‘De nog leven-

de partner heeft weliswaar een 

behoorlijke 

vrijstelling van erfbelasting, 

maar deze ouder moet de erfbe-

lasting over de erfdelen van de 

kinderen wél direct afrekenen 

bij de fiscus. 

Zo’n acht maanden na het over-

lijden van een partner valt 

die vervelende blauwe envelop op 

de deurmat.  Als de erfenis voor 

het merendeel vast zit in stenen, 

in de woning waar de partner 

woont, hoe ga je die erfbelasting 

dan betalen?’

Voorkomen beter dan genezen

Dergelijke schrijnende situaties 

zijn te voorkomen door het op-

stellen van een testament. ‘Maar 

je moet het wel even doen.’ En 

dat blijkt vaak een behoorlijk 

grote stap. Erfrechtplan wil de 

drempel om naar de notaris te 

gaan verlagen. ‘Door zaken nu 

goed te regelen, kun je in de toe-

komst veel leed voorkomen.’ 

De drie grootste misvattingen over een testament:

MISVATTING 1: ‘Alles is bij wet goed geregeld.’ Het is simpelweg niet mogelijk om een wet te maken die op iedereen 

van toepassing is. In heel veel situaties biedt de wet geen duidelijkheid. 

MISVATTING 2: ‘Een testament is er voor welgestelden.’ Het is niet zo dat je je alleen ‘zorgen’ hoeft te maken om 

een testament met een goedgevulde portemonnee. Want: wie wil zijn of haar nabestaanden nou met een schuld achterlaten? 

Hoewel er maar weinig mensen zijn die dat als uitgangspunt nemen, komt het toch regelmatig voor dat nabestaanden voor 

een vervelende verrassing komen te staan… 

MISVATTING 3: ‘Als ik zelf niet meer kan beslissen, weet ik toch niet meer wat er speelt. Daarom 
regel ik niets.’ De vraag is: hoe wilt u uw omgeving achterlaten? Daarnaast willen veel mensen zelf bepalen wie de regie 

heeft, wanneer ze zelf niet meer aan het roer kunnen staan. 

...dan valt die vervelende
blauwe envelop op de deurmat.

HET TESTAMENT UITGELEGD



‘Ik heb al sinds jaar en dag een 

testament, dus bij mij zit het wel 

goed’! Wie die gedachte heeft, 

kan wel eens van een koude ker-

mis thuiskomen. De wetgeving 

is aan verandering onderhevig, 

net zoals uw persoonlijke situa-

tie. Daarom is het belangrijk om 

eens in de zoveel jaar te (laten) 

controleren of uw testament nog 

voldoet. Frans (66) en Angela (63)  

Coolen lieten onlangs hun testa-

ment bij de notaris aanpassen. 

Daarnaast lieten ze een leven-

stestament opstellen, onder be-

geleiding van Erfrechtplan.

Frans en Angela genieten van hun 

tijd samen en van de tijd met hun 

drie kinderen en vijf kleinkin-

deren. Ze zijn dol op het maken 

van reizen en hebben ieder hun 

hobby’s. Ze staan vol in het le-

ven, dus. Toch zijn ze ook nuch-

ter genoeg om te weten dat er een 

moment komt dat ze er niet meer 

zijn. ‘Je wilt alles zo goed moge-

lijk achterlaten voor je kinderen 

en kleinkinderen.’ Daarom heeft 

het echtpaar jaren geleden al een 

testament laten opstellen. ‘Dat 

voelde goed. Het geeft een gerust 

gevoel als je weet dat je nalaten-

schap goed geregeld is.’

 

Wake-up call

Anderhalf jaar geleden hoorde 

Frans voor het eerst over het le-

venstestament. ‘Een kennis op 

de golfclub wees me erop. Dat 

was wel even een wake-up call. 

Je denkt dat je alles goed geregeld 

hebt, maar dan blijkt dat eigen-

lijk niet zo te zijn. Ik had er, nooit 

zo bij stilgestaan wat de gevolgen 

zouden zijn als een van ons wil-

sonbekwaam wordt. Ze hoor-

de ik dat je je huis bijvoorbeeld 

alleen met tussenkomst van de 

kantonrechter kunt verkopen. 

Die boodschap kwam wel even 

binnen.’ Dus besloot het echt-

paar een informatieavond bij te 

wonen van Erfrechtplan. Angela 

vertelt: ‘Het werd allemaal heel 

helder uitgelegd en je kreeg ook 

alle ruimte om vragen te stellen. 

Voor mij werd het daardoor heel 

inzichtelijk.’ Diezelfde avond nog 

maakte het stel een vervolgaf-

spraak.

Snel de situatie in beeld

Frans: ‘Uiteindelijk is er een spe-

cialist van Erfrechtplan bij ons 

langs geweest om onze persoon-

lijke situatie in kaart te brengen. 

Dat gesprek verliep heel prettig 

en vlot. Ik was onder de indruk 

van het softwareprogramma, 

binnen een paar muisklikken 

werd onze persoonlijke situatie 

in kaart gebracht en binnen een 

anderhalf uur was alle informatie 

bekend.’ Angela vult aan: ‘Voor-

dat we het wisten hadden we een 

helder, ingebonden verslag in de 

brievenbus liggen.’ 

Gerust gevoel

Niet veel later werd het document 

bezegeld bij de notaris. ‘Het geeft 

ons een gerust gevoel dat alles nu 

goed geregeld is. Natuurlijk zijn 

het niet de zaken waar je voor je 

plezier bij stil staat, maar ik ben 

ook nuchter genoeg om in te zien 

dat ook wij een keer aan de beurt 

zijn. Het helpt dan niet om je kop 

in het zand te steken. Je kunt 

het simpelweg maar beter goed 

regelen.’  

ZO DOEN
ZIJ HET RANS EN 

ANGELA
aan het woord

F

“Nooit zo bij stil gestaan
wat de gevolgen zouden zijn.”

Wie erft, betaalt erfbelas-
ting. Hoeveel hangt af van 
de relatie, want een deel van 
de nalatenschap blijft buiten 
schot van de Belastingdienst. 
Een kind hoeft over de eerste 
20.371 euro geen erfbelasting 
af te dragen, terwijl de part-
ner voor 643.194 euro is vrij-
gesteld. 

Een schenking terwijl je nog in le-

ven bent, geeft jou als toekomsti-

ge erflater gelegenheid mee te ge-

nieten van wat kinderen of andere 

erfgenamen met dat cadeau doen. 

En ze hoeven over dat bedrag la-

ter geen erfbelasting te betalen. 

Een ouder kan een kind jaarlijks 

tot 5.363 euro belastingvrij schen-

ken. Ook is er een eenmalige be-

lastingvrijstelling van 25.371 euro 

per kind, mits hij of zij tussen de 

18 en de 40 jaar oud is. Dat plafond 

stijgt naar 53.602 euro als het be-

drag aan studie wordt besteed en 

naar 100.800 euro voor de aan-

koop van een huis. 

SCHENKEN MET  DE WARME HAND

NOTARIS FEMMY SMINK: 
‘WIJ VERLAGEN DE DREMPEL’

We willen allemaal dat onze na-

latenschap goed is geregeld als 

we komen te overleiden. Niemand 

wil zijn of haar naasten opzade-

len met problemen of een onver-

wachtse blauwe brief van de Be-

lastingdienst. Als we niet meer 

wilsbekwaam zijn, willen we onze 

financiën en zaken rondom onze 

gezondheid aan een vertrouwd 

iemand overdragen. Iemand die 

weet wat onze wensen zijn. En 

tóch stapt lang niet iedereen naar 

de notaris. 

Ingewikkeld of duur

Dat merkt ook notaris Femmy 

Smink. ‘Er zijn nogal wat drem-

pels. Het eerste obstakel: men-

sen denken dat het ingewikkeld 

is. Daarnaast leeft het idee dat de 

gang naar de notaris heel kost-

baar is, dat de teller al aanslaat 

als je binnenloopt.’ Die obstakels 

wil Smink graag wegnemen. Niet 

voor niets opent haar kantoor op 

donderdagmiddag de deuren voor 

een gratis inloopspreekuur. 

De insteek: maak de drempel la-

ger, hanteert Erfrechtplan ook. 

De organisatie waar Smink dan 

ook met plezier mee samenwerkt. 

Erfrechtplan heeft samen met 

een groot aantal gerenommeerde 

notariskantoren een laagdrem-

pelige service ontwikkeld, waar-

bij op heel persoonlijke wijze een 

goed testament kan worden op-

gesteld. Bovendien blijven de to-

tale kosten inzichtelijk en relatief 

laag. De erfrechtspecialist komt 

bij de cliënt thuis om de wensen 

en verzoeken in kaart te brengen 

en vertaalt dit naar een gespreks-

verslag in begrijpelijke taal. De 

notaris stelt vervolgens de acte 

op. ‘We komen daarbij echt sa-

men tot de beste oplossing voor 

een cliënt’, vertelt Smink. ‘Als je 

een relatief klein vermogen hebt, 

is het bijvoorbeeld niet aan te ra-

den om een hele ingewikkelde en 

kostbare akte op te stellen. Het 

is dus echt maatwerk. Iets wat 

op papier werkt, moet ook in de 

praktijk werken. We houden el-

kaar daarin scherp en dat werkt 

heel goed.’ 

Regie in handen

Smink heeft de missie om zo veel 

mogelijk mensen goed te informe-

ren over een erfenis en het leven-

stestament. ‘Ik merk dat daar nog 

veel misverstanden over bestaan’, 

vertelt ze. ‘Door het opstellen van 

een levenstestament of testa-

ment weten de gevolmachtigden 

c.q. nabestaanden vooraf precies 

waar ze aan toe zijn als een dier-

bare ziek wordt of in het ergste 

geval komt te overlijden. Door 

het opstellen van een testament 

of levenstestament heb je vooraf 

de regie in eigen handen. Je geeft 

zelf aan wat de wensen zijn op 

het moment dat je niet meer kunt 

beslissen of na overlijden.’ Smink 

benadrukt dat er geen pasklare 

oplossing is: ‘Als een cliënt goed 

geïnformeerd is kan hij of zij zelf  

inschatten wat wel en niet gere-

geld moet worden. Er zijn ver-

schillende opties waaruit je een 

keuze kunt maken.’ 

Eenvoudige oplossing

Smink merkt dat haar aanpak 

aanslaat. ‘Ik vind het heel be-

langrijk dat wij een betrokken en 

laagdrempelig kantoor zijn. We 

zien ook dat cliënten bijna altijd 

terugkomen als ze eenmaal bij ons 

op kantoor zijn geweest. Als je een 

vertrouwensband hebt, zijn pro-

blemen vaak heel makkelijk op te 

lossen. Mensen maken kwesties 

soms in hun hoofd heel groot, ter-

wijl wij daar een eenvoudig ant-

woord op hebben. Dus mijn advies: 

blijf niet met die vragen rondlo-

pen, maar vraag eens een gesprek 

aan bij een notaris of laat je advi-

seren door Erfrechtplan.’  

Notaris Femmy Smink wil dat haar branche het stoffige imago van zich afschudt en laat zien benaderbaar te zijn. 
Het inloopspreekuur van Notariskantoor Ellemers in Sneek loopt als een trein. En ook de samenwerking met Erf-
rechtplan ziet ze als een manier om een andere doelgroep te bereiken. ‘Ik wil dat mensen weten wat er mogelijk is 
en op basis daarvan een afgewogen beslissing nemen.’ 

“Mensen maken kwesties soms in hun hoofd 
                                   heel groot, terwijl wij daar     
           een eenvoudig antwoord op hebben.” 

Notaris Femmy Smink

Oude Koemarkt 77-79 • Sneek

0515 429888

info@notarisellemers.nl

www.notarisellemers.nl



LEEUWARDEN

Datum 5 maart 2019 

Locatie Jupiter Zaalverhuur

Adres Hidalgoweg 2a 

Tijd  19.30 – 21.00 uur

DRACHTEN

Datum  14 maart 2019 

Locatie  Restaurant De Graancirkel

Adres Raadhuisplein 3  

Tijd  13.30 – 15.00 uur

SNEEK

Datum  14 maart 2019 

Locatie  Partycentrum De Stolp

Adres Smidsstraat 6  

Tijd  19.30 – 21.00 uur

FRANEKER

Datum  26 maart 2019 

Locatie Partycentrum Bloemketerp

Adres Burg J Dijkstraweg 3  

Tijd  13.30 – 15.00 uur

HEERENVEEN

Datum 26 maart 2019 

Locatie Bibliotheek Heerenveen

Adres Burgemeester Kuperusplein 48  

Tijd  20.00 – 21.30 uur

DOKKUM

Datum  28 maart 2019 

Locatie  Restaurant De IJsherberg

Adres Harddraversdijk 1 

Tijd  13.30 – 15.00 uur

SURHUISTERVEEN

Datum  03 april 2019 

Locatie  Partycentrum De Dikke Draai

Adres Gedempte Vaart 24 

Tijd  13.30 – 15.00 uur

LEMMER

Datum 08 april 2019 

Locatie Iselmar Sporthotel

Adres Plattedijk 16 

Tijd 13.30 – 15.00 uur

LEZINGEN BIJ U IN DE BUURT!
INSCHRIJVEN? 

GA NAAR WWW.ERFRECHTPLAN.NL OF BEL: 085 8000 100

Onlangs bezocht het echtpaar 

een lezing van Erfrechtplan. Dat 

heeft het stel toch aan het den-

ken gezet. Sterker nog: ze hebben 

volgende week een afspraak bij 

de notaris. ‘Het geeft rust als de 

zaken straks goed geregeld zijn. 

Dit hadden we veel eerder moe-

ten doen.’ 

Peter en Ellen zijn niet de enigen. 

Zo’n beetje 40 procent van de Ne-

derlanders boven de 60 jaar heeft 

geen testament. Het percentage 

mensen met een levenstestament 

ligt daar nog een stuk onder. En 

dat terwijl de documenten zo be-

langrijk zijn. ‘Je loopt echt een 

risico’, vertelt Peter. ‘Dat is ons 

tijdens de lezing van Erfrechtplan 

wel duidelijk geworden.’

De twee bezochten samen met 

175 andere geïnteresseerden een 

gratis lezing van Erfrechtplan in 

het plaatselijke wijkhuis. ‘We za-

gen in het plaatselijk suff ertje een 

aankondiging staan en hebben 

ons vervolgens direct ingeschre-

ven.’ Waarom nu die stap? ‘Bij een 

notaris stap je nou eenmaal niet 

zomaar even binnen. En als je 

dan eenmaal binnen zit, dan gaat

de teller meteen lopen. Althans, 

dat verwacht ik.’ Ellen vult haar 

partner aan. ‘Een lezing is veel 

vrijblijvender. Je krijgt een inte-

ressant verhaal te horen, kunt 

vragen stellen als iets niet hel-

der is en je beslist vervolgens 

zelf wat je met al die informatie 

doet.’ 

Het stel besloot direct na de le-

zing om een afspraak te maken 

met een van de adviseurs van 

Erfrechtplan. Ellen: 

‘Heerlijk dat ze bij je langs ko-

men. Gewoon, thuis aan de keu-

kentafel. Dat praat toch net wat 

makkelijker. Daarnaast kun je er 

nog eens wat informatie bij pak-

ken. Over je pensioen bijvoor-

beeld.’

Anderhalf uur nadat de deur-

bel ging, wisten Ellen en Peter 

waar ze aan toe waren. ‘En bin-

nen een paar dagen kregen we 

het gesprekverslag al toegezon-

den. Alles staat daar heel helder 

in verwoord.’ Het echtpaar heeft 

gekozen voor een testament en 

levenstestament. Peter: ‘Stel, een 

van ons wordt ernstig ziek. Dan 

is het wel zo prettig dat de andere 

beslissingen kan nemen in het be-

lang van ons samen.’

Over een week zit het echtpaar 

bij de notaris om de akten op 

te stellen. Ellen sluit af: ‘Fijn 

dat het nu allemaal geregeld 

is. Dat geeft toch een gerust 

gevoel. Voor mij, mijn man én 

de kinderen.’ 

‘FIJN DAT HET 
NU ALLEMAAL 
GEREGELD IS’

Peter en Ellen uit Utrecht zijn allebei boven de 

60 jaar en hebben twee kinderen en drie klein-

kinderen. Net als veel leeftijdsgenoten hebben 

ze geen testament. ‘Hoewel we regelmatig in de 

media lezen dat je zonder testament een risico loopt, 

hebben we nooit de stap naar een notaris gezet.’ 

“Stel, een van ons wordt ernstig ziek. 
Dan is het wel zo prettig dat de andere 
beslissingen kan nemen”



Ga naar WWW.ERFRECHTPLAN.NL voor meer info. Bellen kan natuurlijk ook: T: 085 – 8000 100

REGELT U UW LEVENSTESTAMENT VIA 
ERFRECHTPLAN, DAN KRIJGT U EEN KORTING VAN

- K O R T I N G ! -

Stuur deze voucher, Onder vermelding van: Friesland, op naar: 
Erfrechtplan | Antwoordnummer 10360 | 5200 VB  | ‘s-Hertogenbosch.

Of bel: 085 – 8000 100 

Voornaam:                                 Achternaam:

Telefoonnr:      Adres:

Postcode:       E-mailadres: 

€ 50,00

Groenewegen Advocaten en Notarissen
Heerenveen

Breuker Vellinga Wiersma Notarissen
Drachten

Notaris Ellemers
Sneek

ERFRECHTPLAN 
WERKT O.A. SAMEN
MET DE VOLGENDE NOTARISSEN 
BIJ U IN DE BUURT:
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      HORIZONTAAL

1 Bloedverwanten

3 Wettig betaalmiddel

7 Iemand die een zaak voorlopig beheert

8 Uitvoerder van een vonnis

11 Geld nalaten aan kleinkinderen

13 Rechtsregels met betrekking tot erfenissen

14 Een document waarin staat vermeld wie je belangen 

 behartigt als je dat zelf niet meer kan

      VERTICAAL

2 Nalatenschap

4 Zeggenschap over een minderjarig kind

5 Ontwerp van bewijs van eigendom

6 Offi  cieel document waarin je opschrijft wat er na je 

 dood met je bezittingen moet gebeuren

8 De belasting die je moet betalen over het bedrag dat 

 je krijgt uit een erfenis

9  Geld weggeven

10 Gesproken voordracht

12 Beheerder van nalatenschappen

  KRUISWOORDPUZZEL!

ANTWOORD:

Advies 

Akte 

Bewindvoering 

Conceptakte 

Erfb elasting 

Erfrechtplan 

Erven 

Executeur 

Geld 

Kantongerecht 

Kinderen 

Lezing 

Nabestaanden 

Overlijden 

Schenken 

Specialist 

Testament 

Vermogen 

Voogdij 

Woning

 L E S C H E N K E N C G V

 R U E T U C E X E O N E V

 G N I R E O V D N I W E B

 N E V R E O J C T D R N S

 I T D T O I E S L M E S T

 N K A G L P A E O A M E N

 O A D R T L G G N I Z E L

W I E A E N E R E D N I K

 J V K B T N E M A T S E T

 O T F S P E C I A L I S T

 E R F R E C H T P L A N T

 E N E D N A A T S E B A N

 K A N T O N G E R E C H T
Mail uw antwoord naar info@erfrechtplan.nl. 
De eerste 10 inzendingen ontvangen EEN 
PARAPLU. Onder de winnaars worden DRIE 
VVV BONNEN verloot. (€ 150,- , € 100,- , en € 50,-)

WEGSTREEP-
PUZZEL

ERFRECHTPLAN 
IS ACTIEF 
DOOR HEEL 
NEDERLAND.

Mail uw antwoord naar info@erfrechtplan.nl. De 
eerste 10 inzendingen ontvangen EEN PARAPLU. 
Onder de winnaars worden DRIE VVV BONNEN 
verloot. (€ 150,- , € 100,- , en € 50,-)
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De conclusie: de teksten staan 

bol van jargon en juridische ter-

men, evenals onnodige hulp-

werkwoorden én passieve vor-

men. Ook bevatten de zinnen te 

veel informatie. 

Kortom: de (te) lange zinnen vol 

moeilijke woorden, zorgen voor 

veel verwarring. Genoeg werk 

aan de winkel, dus. De taalwe-

tenschappers willen dan ook 

het gesprek met diverse instan-

ties aangaan om te zorgen voor 

leesbare teksten. Erfrechtplan 

weet al jaren dat notariële akten 

een flinke drempel opwerpen. De 

gang naar de notaris wordt zelfs 

vaak vermeden, vanwege de in-

gewikkelde formulering. 

Erfrechtplan slaat een brug tus-

sen notaris en klant en zorgt voor 

een document in eenvoudige taal. 

Het uitgangspunt: uw wensen. 

Want: het hoeft niet ingewikkeld 

te zijn. 

NOTARIËLE AKTEN MOEILIJK TE LEZEN 
U bent niet de enige die notariële akten moeilijk 
te lezen vindt. Sterker nog, uit onderzoek van de 
Universiteit Utrecht blijkt dat deze aktes één van de 
onbegrijpelijkste documenten op Nederlands taal-
gebied zijn. De taaldeskundigen onderzochten 42 
notariële aktes van 21 geldverstrekkers.   

EEN TESTAMENT VIA ERFRECHTPLAN

STAP 1: Vrijblijvend gesprek 
Tijdens het vrijblijvende gesprek met onze erfrechtspecialist (aan uw keukentafel) ontvangt u meer informatie. Ook brengen we in 

kaart welke punten voor u belangrijk zijn. U ontvangt aan het einde van het gesprek een offerte op maat (kostenindicatie) voor de 

totaalkosten van het traject (begeleiding, kosten notaris en inschrijven centraal testamentregister).  

STAP 2: Uw gespreksverslag 
Wanneer u besluit het vervolgtraject in te gaan, dan stelt Erfrechtplan een persoonlijk, leesbaar verslag op. Dit is de basis voor het 

document bij de notaris. Erfrechtplan regelt de afspraak bij de notaris. Onze specialist zal u (mocht u daar behoefte aan hebben) 

tijdens die afspraak begeleiden. 

STAP 3: Gesprek bij notaris 
Tijdens de afspraak bij de notaris worden alle besproken punten nog een keer doorlopen. Eventuele onduidelijkheden kunnen 

tijdens dit gesprek aan bod komen. 

 STAP 4: Controle conceptaktes 
Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden eerst aan Erfrechtplan aangeboden en 

gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Natuurlijk krijgt u daarna de stukken toegestuurd. Eventuele vragen worden be-

antwoord, waarna een tweede afspraak bij de notaris volgt. 

 STAP 5: Ondertekenen aktes bij notaris 
De tweede afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de 

definitieve aktes opgesteld. U tekent uw persoonlijke aktes en ontvangt een exemplaar van uw testament. 

in 5 stappen:

Erfrechtplan slaat een brug tussen 
notaris en klant en zorgt voor een 
document in eenvoudige taal.

Plan een afspraak met Erfrechtplan: www.erfrechtplan.nl | T: 085 – 8000 100


