
Gratis lezing en advies over 
de nieuwe gemeenschap van 

goederen, levenstestamenten, 
erfbelasting en schenken

Op 1 januari 2018 wijzigt de wettelijke gemeenschap van 

goederen. Trouw je na 1 januari dan automatisch met huwelijkse 

voorwaarden? Wat is er anders en wat wijzigt er voor u?  

Caminada Notarissen biedt u graag een gratis lezing en advies 

hierover aan. Ook bespreken we het besparen van erfbelasting, 

schenken en praten we over levenstestamenten.

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

september. Deze beginnen om 19.00 uur en duren tot 

ongeveer 20.30 uur. Na afloop is er volop gelegenheid  

om vragen te stellen.

Programma lezing
Allereerst zullen we ingaan op de nieuwe gemeenschap 
van goederen. Trouwt vanaf 1 januari 2018 iedereen on-
der huwelijkse voorwaarden? Nee! De gemeenschap van 
goederen is vernieuwd. Wat gebeurt er als je al getrouwd 
bent? Deze en andere vragen beantwoorden wij.
Daarnaast behandelen we het erfrecht en manieren om 
erfbelasting te besparen. Aandacht zal onder andere 
worden besteed aan:
★  oude en nieuwe testamenten;
★  schenken, ook de € 100.000 voor een eigen woning;
★  wat te doen na het overlijden van een echtgenoot/ouder;
★  mogelijkheden om erfbelasting te besparen: er is zelfs 

een truc om helemaal geen erfbelasting te betalen.

Ook komt aan de orde hoe u kunt regelen dat uw  
belangen worden behartigd als u daartoe zelf niet meer 
in staat bent. Dit kan door een levenstestament.

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 

• dinsdagavond 19 september 2017

• donderdagavond 21 september 2017

• woensdagavond 27 september 2017

• vrijdagavond 29 september 2017

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

ADO Stadion
(hoofdingang achterzijde)
Haags Kwartier 55
2491 BM Den Haag

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

Gratis check-upna de lezing!Na de lezing is er gelegenheid
uw akte aan ons voor te leggen.  
U hoort dan binnen een paar  

minuten of de akte nog  ‘goed’ is.
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