
Samen zorgen voor later

Annet van Gils-Kuys
Specialist Estate Planning en uw adviseur

T 0495 - 62 46 10 | 06 - 22 87 05 21
E annetkuys@mijntestamentadvies.nl
I www.mijntestamentadvies.nl

Kantoor 
Roland van Gils
Herstraat 7, 6031 PG  Nederweert

Levenstestament

Een levenstestament is bij een goede 
planning van de overgang van uw vermogen 
net zo belangrijk als een testament. 

Want wie behartigt uw belangen wanneer u 
wilsonbekwaam bent geworden?

Wanneer u niets regelt dan zal er een 
bewindvoerder door de kantonrechter 
worden benoemd.

U kunt dit voor zijn door zelf uw 
gevolmachtigde aan te wijzen in het 
levenstestament. 

Ook het opstellen van een levenstestament 
is onderdeel van MijnTestamentadvies en 
graag maak ik dit samen met u op maat. 

Vragen over
uw vermogen
en
de vererving
daarvan?



Vraagt u zich af…

• Of u een testament moet opstellen?
• Of dat uw testament nog op uw huidige 

situatie en wensen is afgestemd?
• Wat er gebeurt na uw overlijden of dat 

van uw partner? Blijft de ander dan wel 
goed verzorgd achter?

• Wat de gevolgen zijn voor u en uw 
vermogen wanneer u een beroep moet 
doen op de zorg? 

• Of u uw spaargeld moet gaan schenken, 
uw huis moet overdragen aan uw 
kinderen en/of u extra moet aflossen 
op uw hypotheek? 

• Of er bespaard kan worden op de 
erfbelasting? 

• Of u ook uw kleinkinderen in uw 
testament kunt opnemen?

Uniek Testamentadvies

Een advies, een naslagwerk én een leidraad 
na overlijden in één. Altijd up-to-date. Dát is 
MijnTestamentadvies. 

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 en laat u zien hoe 
en hoeveel u hierop kunt besparen. 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!

Estate Planning = advies en begeleiding bij:
• Vererving en/of schenking van uw 

vermogen
• Besparing erfbelasting
• Opstellen (levens)testament
• Opstellen schenkingsakte(n)
• Afwikkeling nalatenschap
• Aangifte schenk- en erfbelasting
• Familiebegeleiding
• Bedrijfsoverdracht

MijnTestamentadvies geeft antwoord op 
al uw vragen over uw vermogen en de 
vererving daarvan.

Voor een vaste lage prijs ontvangt u een 
uitgebreid advies waarin alle praktische, 
financiële, fiscale en juridische aspecten die 
spelen bij de overgang van uw vermogen, 
bij leven en na 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. 
Daarnaast houd ik voor u de wetgeving 
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 maakt u 
de kans op gedoe zo klein mogelijk tijdens 
de afwikkeling van uw nalatenschap. 
Dat bespaart uw nabestaanden extra 
verdriet en voorkomt u ruzie. Want 
goede communicatie, begrip en uitleg zijn 
belangrijk en maken het verschil tussen het 
samen goed kunnen afwikkelen of elkaar 
nooit meer zien. 

Desgewenst bespreek ik samen met u het 
testamentadvies ook met uw kinderen, 
zodat zij uw wensen voor de vererving van 
uw vermogen van u zelf horen.

Duidelijkheid en rust  
voor uzelf en 

uw nabestaanden

Vraag direct een 
gratis adviesgesprek aan!
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Met MijnTestamentadvies 
belicht ik ook de emotionele 

kant van uw vermogen


