
Gratis advies  
over levenstestament  

en erfrecht

Caminada Notarissen biedt u graag een gratis lezing  
en advies over over het levenstestament, volmachten,  
bewind en mentorschap. Aan wie geeft u het  
vertrouwen als volmachtgever? Waar zegt u "ja" tegen  
als gevolmachtigde?

Kom naar één van de lezingen 
in het najaar in het ADO-stadion
Caminada Notarissen organiseert lezingen in het najaar. 

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer  

tot 21.00 uur. De lezing duurt ongeveer drie kwartier.  

Na afloop is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Programma lezing
De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel  
zal worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van  
het levenstestament. Na overlijden geldt het gewone 
testament. In een levenstestament staat wat er moet 
gebeuren als u niet meer zelf uw zaken kunt regelen -  
of als u dat niet meer wilt. Ook voor jongere mensen  
is een levenstestament nuttig: wie neemt de zaken over 
van een ondernemer, wie zorgt er voor de kinderen? 

We zullen ingaan op onderwerpen als:
★  wat zijn wilsverklaringen en horen die  

bij het levenstestament?
★   kunnen mijn kinderen mijn huis verkopen?
★   kan ik regelen dat ik thuis wil blijven wonen?
★   kan er van mijn vermogen geschonken worden?

In het tweede deel gaan we kort in op de  
mogelijkheden om erfbelasting te besparen.
Ook krijgt u tips om te voorkomen dat u uw  
vermogen moet “opeten”.

Tevens vertellen we hoe u kunt voorkomen dat uw  
vermogen onder bewind moet worden gesteld en hoe u 
kunt regelen dat uw medische- en zorgbelangen worden 
behartigd als u daartoe zelf niet meer in staat bent.

Wij stellen uw inbreng zeer op prijs! Heeft u juridische 
of fiscale onderwerpen waarvan u graag zou zien dat  
wij ze behandelen tijdens de lezing, dan kan dat. 
Stuur een e-mail naar rsvp@caminadanotarissen.nl
Wij zullen dan tijdens de lezing op uw vragen  
terug komen.

Via onderstaande antwoordstrook kunt u laten weten of u 
komt.Tevens kunt u aanmelden per telefoon 070-4138413 
of per e-mail rsvp@caminadanotarissen.nl

Naam 

Telefoon  

E-mail 

Aantal personen 

• donderdag 29 september

• dinsdag 4 oktober

• woensdag 12 oktober
De lezingen beginnen om 19.00 uur

Deze antwoordstrook kunt u afgeven 

op één van onze kantoren:

• Haagweg 175, 2281 AJ Rijswijk

• Kerkweg 7, 2631 CB Nootdorp

U kunt de antwoordstrook ook in een  

envelop zonder postzegel sturen naar:

Antwoordnummer 10389, 2280 WB Rijswijk

Kyocera ADO Stadion
(hoofdingang achterzijde)
Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag
Betaald parkeren, 
volg borden P2

  Meld u nu aan! •
Antwoordstrook   ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

Gratis check-upna de lezing!Na de lezing is er gelegenheid
uw testament, schenkingsakte,
overdrachtsakte of andere akte

aan ons voor te leggen.  
U hoort dan binnen een paar  

minuten of de akte nog  ‘goed’ is.


