Scan

de

Familie
Inzicht in uw persoonlijke situatie
op het gebied van
familie- en erfrecht

Waarom
de Familie Scan?
De Familie Scan is een beoordeling van jouw persoonlijke situatie op het
gebied van familie- en erfrecht. Het testament, de huwelijkse voorwaarden,
het samenlevingscontract of de volmacht worden dan beoordeeld. Dat is
hard nodig, want er is in de laatste jaren met name in het erfrecht en de erfbelasting veel veranderd. Deze veranderde wetgeving zorgt niet alleen voor
belangrijke wijzigingen, maar biedt ook veel nieuwe mogelijkheden!
Bespaar geld!

•Erfbelasting: In veel testamenten is geen rekening gehouden met de erfbelasting.

Hierdoor wordt bij het overlijden vaak onnodig veel erfbelasting betaald door de
erfgenamen. Bij Formaat Notarissen wordt een testament altijd zo opgemaakt, dat in
elke situatie de besparing op erfbelasting optimaal is.

•L angstlevende ouder - erfbelasting kinderen: Op grond van het testament gaan

bij het overlijden van de eerste ouder meestal alle goederen naar de langstlevende
ouder. De kinderen krijgen vaak hun erfdeel pas als de langstlevende ouder overlijdt.

Is mijn testament nog wel

in orde?

Toch moeten de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder al erfbelasting betalen.
Een Formaat Notaris kan een testament opstellen, waarbij de kinderen bij het overlijden
van de eerste ouder nog geen erfbelasting hoeven te betalen.

•Huwelijkse voorwaarden/samenlevingscontract: De huwelijkse voorwaarden en samenle-

vingscontracten worden meestal na ondertekening niet meer bekeken. Door wijzigingen
in persoonlijke omstandigheden of in de wetgeving kunnen die akten heel anders uitpakken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een Formaat Notaris kan de afwikkeling van de
bestaande afspraken met je regelen en je adviseren over het up-to-date brengen van de
voorwaarden of het contract.

•Volmachten/levenstestamenten: Stel dat je door ziekte of een ongeluk niet meer zelf

belangrijke beslissingen kunt nemen? Het is dan een geruststellende gedachte dat iemand
die jij vertrouwt deze beslissingen namens jou kan maken. Dit kan met een volmacht. Wil
je ook dat de gevolmachtigde beslissingen kan maken op medisch gebied? Laat dan een
levenstestament opstellen. Een Formaat Notaris zorgt er uiteraard voor dat er voldoende
waarborgen worden ingebouwd en dat de bevoegdheden op maat worden gemaakt.

•Erfenis kinderen - partners: Bij het overlijden van een ouder erven de kinderen hun erf-

deel. Als een kind gehuwd is in gemeenschap van goederen, gaat de helft van het erfdeel
naar de partner van het kind. Bij een echtscheiding moet het eigen kind dan de helft van
het erfdeel afstaan aan de ex-p artner. In een testament kun je laten bepalen dat bijvoorbeeld jouw kinderen hun erfdeel niet hoeven te delen met de ex-partners.

•Schenkingen aan de kinderen: Als ouders tijdens hun leven schenkingen doen aan hun

kinderen, wordt de nalatenschap van de ouders kleiner. De kinderen hoeven dan minder
erfbelasting te betalen over hun erfdeel. Door deze schenkingen wordt het vermogen
van de ouders wel steeds kleiner. Een Formaat Notaris kan het zo regelen dat je bij een
schenking het bedrag (nog) niet weggeeft aan je kinderen, terwijl jouw kinderen tóch
erfbelasting besparen.

Testament - Huwelijksvoorwaarden - Samenlevingsovereenkomst - Volmachten

Betaal ik eigenlijk niet teveel belasting?
De Familie Scan in 3 stappen:

10% Korting op aktes

1. Maak een afspraak bij jouw Formaat
Notaris voor een gratis adviesgesprek.
2. Naar dit adviesgesprek neem je mee:
• deze folder
•een geldige legitimatiebewijs
• jouw testament
• j ouw huwelijkse voorwaarden of
samenlevingsovereenkomst (indien
aanwezig).
3.	T ijdens het adviesgesprek krijg je een
gratis mondeling advies.

Indien je naar aanleiding van deze Familie
Scan bij een Formaat Notaris een akte
laat opmaken, krijg je nu 10% korting op
het reguliere kantoortarief!

Bel ons nu
voor een

GRATIS

adviesgesprek!

Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel
Telefoon 0522-252850
E-mail info@meppel.lexisnotarissen.nl
Westerstraat 80, 7963 BE Ruinen
Telefoon 0522-470337
E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl
Meppelerweg 6, 7921 VP Zuidwolde (Dr.)
Telefoon 0528-371228
E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl
www.lexisnotarissen.nl

Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

