
Allereerst wil ik u mijn deelneming betuigen met het verlies van uw 
dierbare. Een moeilijke tijd is voor u aangebroken. Helaas moeten er 
in zo’n periode vol verdriet allerlei zaken formeel afgewikkeld worden 
die niet kunnen wachten.

Daarbij kan ik u helpen: ik inventariseer wat er geregeld moet worden 
en zorg ervoor dat dat correct en tijdig gebeurt. Is er een verklaring 
van Erfrecht nodig? Dan regel ik deze voor u bij de notaris. 

Financiële waarborging
Wanneer er Erfbelastingaangifte moet worden gedaan, is het 
belangrijk dat dit op tijd gebeurt zodat u niet ook nog eens 
met extra kosten (zoals belastingrente) wordt geconfronteerd. 
Bovendien dient het testament van de overledene zo te worden 
ingezet dat de erfbelasting zo laag mogelijk is. Dat is vooral van 
toepassing als u als langstlevende achterblijft. Vaak geeft het 
testament keuzemogelijkheden zodat uw financiële verzorging wordt 
gewaarborgd én u weinig tot geen erfbelasting hoeft te betalen. 

Uw erfbelastingaangifte 
in goede handen
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Goede planning
De keuzes die volgen uit het testament 
moeten tegelijk met de Erfbelastingaangifte 
worden aangegeven. Dit vergt een goede 
planning. Daarvoor is expertise nodig, 
temeer daar de Erfbelastingaangifte invloed 
heeft op uw toekomstige vermogen. Denkt 
u bijvoorbeeld aan een eventueel in de 
toekomst verschuldigde eigen zorgbijdrage.

Is er sprake van een andere familiesituatie 
of wijst het testament een executeur 
aan? Ook dan kunnen mijn hulp en 
deskundigheid van pas komen. 

Werkwijze
Mijn aanpak is steeds als volgt: eerst 
inventariseer ik wat er in uw situatie nodig 
is, kosteloos en vrijblijvend. Daarbij kijk 
ik ook of het verstandig is om een nieuw 
testament en/of levenstestament op te 
stellen. 

Wanneer we het eens zijn over mijn 
werkzaamheden en mijn vergoeding, neem 
ik u alle zorg met betrekking tot de uit 
te voeren regelingen uit handen en wel 
zodanig dat u zelf hierover niet met de 
notaris in gesprek hoeft te gaan. 

Heeft u vragen of wilt u een gesprek?  
Belt u mij gerust!

Kosten
Mijn werkwijze kenmerkt zich door een 
vast tarief en u betaalt in totaal niet meer 
dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris 
zou gaan. Bovendien krijgt u veel meer 
inzicht en dus zekerheid  in uw financiële 
toekomst.


