
MET MIJN TESTAMENTADVIES 

BELICHT IK OOK DE MENSELIJKE 

KANT VAN UW VERMOGEN 

Samen zorgen voor later!MijnTestamentadvies is onderdeel van Successie in Bedrijf

Een advies, een naslagwerk én een 

leidraad na overlijden in één. Altijd 

up-to-date. Dat is MijnTestament- 

advies. 

Met MijnTestamentadvies geef ik u 

duidelijke uitleg over de gevolgen van 

uw testament op uw situatie en uw 

vermogen. Ook bereken ik de hoogte 

van de toekomstige erfbelasting. 

Hierdoor weet u of en zo ja, welke 

maatregelen u moet treffen ter 

verbetering van uw testament en ter 

besparing op de erfbelasting.

Zo bent u er zeker van dat alles goed 

geregeld is en blijft! 

UNIEK
TESTAMENTADVIES

Nederweert

Annet Kuys
Eigenaresse MijnTestamentadvies

CONTACTGEGEVENS

Herstraat 7
6031 PG

T: 0495 - 62 46 10

Aarle-Rixtel

Havenweg 2
5735 SH

T: 06 - 22 87 05 21

I: www.mijntestamentadvies.nl

E: info@mijntestamentadvies.nl

IK VERSCHAF U 

DUIDELIJKHEID OVER UW 

FINANCIËLE SITUATIE 

EN ZORG VOOR 

ZORGVULDIGE 

OVERDRACHT VAN UW 

VERMOGEN.

OOK NA OVERLIJDEN.

Vragen over
uw vermogen
en de vererving
daarvan?



VRAAGT U ZICH AF... WAT IK VOOR U KAN
BETEKENEN

Of u een testament moet opstellen? Of dat uw 

testament nog op uw huidige situatie en wensen 

is afgestemd? 

Wat er gebeurt na het overlijden van u of uw 

partner? Blijft de ander dan wel goed verzorgd 

achter? En moet u na overlijden van uw partner 

uw testament aanpassen? En wat als u beiden 

tegelijk overlijdt?
 

Wat de gevolgen zijn voor u en uw vermogen 

wanneer u een beroep moet doen op de AWBZ? 

Moet u dan uw eigen vermogen opeten, of kunt 

u dit voorkomen? 

Of u uw spaargeld moet gaan schenken, uw huis 

moet overdragen aan uw kinderen en/of u 

extra moet aflossen op uw hypotheek? Of u ook 

uw kleinkinderen bij de vererving van uw 

vermogen kunt betrekken?

Of er bespaard kan worden op de erfbelasting? 

Want na een overlijden moet al erfbelasting 

worden betaald, ondanks dat u misschien een 

“testament op de langstlevende” heeft. 

Of het nodig is om een executeur te benoemen? 

En wie dat dan moet zijn?

MijnTestamentadvies geeft antwoord op al 

uw vragen omtrent uw vermogen en de 

vererving daarvan.

Voor een vaste lage prijs ontvangt u een uitge-

breid advies waarin alle financiële, fiscale en 

juridische aspecten van uw situatie, bij leven en 

overlijden, in kaart worden gebracht. Dit advies 

is zo opgesteld, dat de notaris daarna alleen 

nog maar de benodigde akten hoeft op te 

maken. 

Hierdoor maakt u geen dubbele advieskosten; 

u betaalt de notaris alleen voor het eventueel 

opmaken of aanpassen van de akten. Het 

advies is bovendien zo opgesteld dat het als 

leidraad kan dienen bij de afwikkeling van uw 

nalatenschap. Daarbij hou ik voor u de wet-

geving in de gaten en bericht u wanneer er 

iets wijzigt wat van invloed is op uw advies.

Ik help u uw testament duidelijk te maken, 

zodat uw nabestaanden niet hoeven raden 

naar wat u gewild zou hebben. Zo voorkomt u 

onduidelijkheid en blijft uw familie onnodig 

extra verdriet of zelfs ruzie bespaard. 

Goede communicatie, begrip en uitleg zijn 

belangrijk en maken het verschil tussen het 

samen goed kunnen afsluiten of elkaar nooit 

meer zien. Desgewenst bespreek ik, samen 

met u, het testamentadvies met uw kinderen 

zodat zij uw wensen voor de vererving van uw 

vermogen van u zelf horen.

Vraag direct een gratis adviesgesprek aan! 

Bel 06 - 22 87 05 21 of bezoek mijn inloop-

spreekuur op zaterdag (van 13.00 tot 17.00) 

in Aarle-Rixtel. 

DUIDELIJKHEID EN RUST VOOR 
UZELF EN UW NABESTAANDEN

ESTATE PLANNING =
ADVIES EN BEGELEIDING BIJ:

Meer informatie over de diensten van MijnTestament- 
advies kunt u vinden op www.mijntestamentadvies.nl

Vererving en/of schenking van uw 
vermogen

Besparing erfbelasting

Opstellen testament

Opstellen schenkingsakte(n)

Afwikkeling nalatenschap

Aangifte schenk- en erfbelasting

Familiebegeleiding


