U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld

NIEUWSBRIEF

WINTER 2021-2022

Onze nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.
Tussendoor verschijnt onze Nieuwsflits maar natuurlijk alleen als er iets
belangrijks te vertellen valt. Veel leesplezier! Team Erfrechtinfo

MEDEDELINGEN
DE EERSTE ‘INFORMATIE-BEURS ERFRECHT EN UITVAART’ VAN
NEDERLAND VINDT PLAATS IN: HEEMSKERK (in De Jansheeren)
Trots kondigen wij dit mooie evenement aan, dat op dinsdag 22 februari
zal gaan plaatsvinden in samenwerking met Wanmaker Uitvaart, Geld uit
de Stenen en een aantal standhouders. Van 10.00 tot 21.00 uur worden er
non-stop presentaties gegeven. Alle presentaties hebben betrekking op het
erfrecht en uitvaart. De toegang is GRATIS en aanmelden is NIET nodig.
Meer informatie over de standhouders en het hele presentatie-schema vindt
u verderop in deze nieuwsbrief. Er zijn voldoende zitplaatsen en met uw
medewerking houden we allemaal ook voldoende afstand van elkaar.
Welkom!
DERDE ERFRECHTLOKET OPENT DEUREN IN MAART 2022
Na de opening van het eerste en het tweede Erfrechtloket wordt vanaf
maart al het derde Erfrechtloket geopend. Dit keer in IJmuiden, iedere
1e maandag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur. Het Erfrechtloket
is gevestigd in Zalencentrum Velserduin aan het Velserduinplein 3-5.
Wij danken het echtpaar John en Monique Bosschert hartelijk voor het
beschikbaar stellen van hun accommodatie, die voor de inwoners van
IJmuiden en omgeving bekend staat als uitstekende locatie voor het geven
van een bruiloft, een feestje of een vergadering.
Ook bij dit loket krijgt u kosteloos informatie en advies op het gebied van
erfrecht en aanverwante onderwerpen. Iedereen die hierover vragen heeft is
welkom en hoeft daarvoor niets te betalen. Ook het maken van een afspraak
is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen en wordt in principe altijd geholpen.
Komt u van ver of wilt u er zeker van zijn dat u (snel) aan de beurt komt?
Maak dan even een afspraak op: 085 – 0 60 10 70
Neem gerust een kijkje op: www.zalencentrumvelserduin.nl

TWEE LOKET VERHUIZINGEN (zodat u niet voor een dichte deur staat):
1) De Erfrechtloket-locatie in Velsen-Noord is verhuisd naar Heemskerk.
In Ontmoetingscentrum De Stut aan de Maasstraat bent u twee keer per
maand van harte welkom en wel op de 2e en 4e vrijdag van de maand van
12.00 – 16.00 uur. Paula, Erna alsmede het bestuur danken wij zeer voor het
gebruik mogen maken van deze accommodatie waar overigens regelmatig
leuke cursussen gegeven worden en gezellig koffie gedronken kan worden
met andere 55+ inwoners van Heemskerk.
Neem gerust een kijkje op: www.destut.nl

2) De Erfrechtloket-locatie in Zandvoort is verhuisd naar een ander
museum in het dorp. Het prachtige HDMZ museum waar we gevestigd waren
is voorlopig gesloten Graag wilden wij onze kosteloze service blijven
aanbieden aan de inwoners van Zandvoort en omgeving. Yanthe Otto en de
charmante Ineke Wassenaar boden ons deze accommodatie direct aan en wij
zijn blij om geïnteresseerden iedere 1e dinsdag van de maand van 12.00 –
16.00 uur van dienst te kunnen zijn.
Neem gerust een kijkje op: www.zandvoortsmuseum.nl

Op een rijtje:
IJMUIDEN (vanaf maart 2022)
Zalencentrum Velserduin
Velserduinplein 3-5
Iedere 1e maandag v/d maand
van 12.00 - 16.00 uur

HEEMSKERK
Ontmoetingscentrum 'De Stut'
Maasstraat 3
Iedere 2e en 4e vrijdag v/d maand
van 12.00 - 16.00 uur

ZANDVOORT
Zandvoorts Museum
Swaluëstraat 1
Iedere 1e dinsdag v/d maand
van 12.00 - 16.00 uur
Houd a.u.b. in verband met Covid onze website en onze sociale media
kanalen in de gaten voor openingsdagen en tijden van alle Erfrechtloketten.
Het blijft ook altijd mogelijk om buiten deze uren en tijden kosteloos
geïnformeerd en geadviseerd te worden. Erfrechtloket bezoekt u ook thuis!
Meld u gerust en/of neem een kijkje op de website www.erfrechtloketnl.nl

NIEUWS
I.

VERKLARING VAN ERFRECHT………WEL OF NIET DOEN?

In onze nieuwsbrief van juni 2021, maar ook in diverse media hebben wij
reeds melding gemaakt van het ‘onterecht’ vragen van een verklaring
van erfrecht of verklaring van executele door financiële instellingen bij
een overlijden.
Vooral veel notarissen waren niet blij met deze informatie die wij verstrekten.
Logisch want zij varen goed bij het afgeven van deze verklaringen. Gelukkig is
de Commissie Financiële Dienstverlening in twee gevallen hieromtrent ook
gevraagd een uitspraak te doen. In beide gevallen hebben zij geoordeeld dat
de bank (ASN en KNAB) niet mochten vragen om een verklaring van erfrecht
en zelfs de gemaakte kosten moesten terugbetalen.
In beide uitspraken stond centraal dat na het overlijden door de bank een
verklaring van erfrecht/executele werd gevraagd door de bank.

De eerste uitspraak betreft de ASN bank. Zij vroegen, na inzage te hebben
gekregen in het testament van de overledene, aan de executeur een
verklaring van erfrecht. De executeur kon deze eis niet inwilligen, omdat hij
volgens zijn mening de nalatenschap afwikkelt voor de erfgenamen en de wet
van hem verlangt dat hij het vermogen van de erfgenamen zo goed mogelijk
beschermt. Onnodige uitgaven zijn derhalve niet in belang van de
erfgenamen. De executeur komt in verweer en neemt zijn toevlucht tot de
KIFID. De Commissie is het eens met de executeur en oordeelt dat de bank
helemaal geen verklaring van erfrecht had mogen vragen. In het testament
staat namelijk al een executeursbenoeming. De wet bepaalt wat de taken zijn
van deze executeur. Naar oordeel van de Commissie diende er geen
verklaring van erfrecht te komen. Nu de executeur toch al een verklaring had
laten opmaken dient de ASN het totaalbedrag terug te betalen aan de
nalatenschap.
De tweede uitspraak betreft de KNAB.
In deze uitspraak is er een echtgenote die zich door de KNAB verplicht ziet
een verklaring van erfrecht te laten opstellen door de notaris (kosten waren
ruim € 900). Nu zegt het erfrecht sinds 2003 dat wanneer er een partner
overlijdt met één of meerdere kinderen en een partner, automatisch alle
goederen (maar ook vermogensbestanddelen) naar de langstlevende partner
gaan. Op grond hiervan is alles al van de langstlevende partner. Nu wil het feit
dat er in dit geval ook nog een langstlevende testament was opgemaakt.
Feitelijk is de partner nu twee maal de wettelijke erfgenaam.
Het financieel klachteninstituut Kifid oordeelt ook hier dat het laten opmaken
van een verklaring van erfrecht helemaal onjuist is. De KNAB beoordeelde
vervolgens de kwestie opnieuw en biedt haar excuses aan. Ook vergoedt de
bank de gemaakte notariskosten.

II.

IS EEN NIET ONDERTEKEND TESTAMENT GELDIG?

Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. De wet is hier namelijk erg
duidelijk in. Wanneer een testament nog niet is ondertekend dan is het niet
rechtsgeldig en dus absoluut niet geldig. Maar kunnen we dit zó eenvoudig
stellen of zouden we dit toch iets minder zwart-wit kunnen zien?

In een recente uitspraak oordeelde de Rechtbank dat het testament inderdaad
ongeldig was. In dit verhaal betreft het een fotograaf met een partner en
zonder kinderen. Het paar is al bij de notaris geweest en hebben een
testament laten opstellen. Zijn partner moest een deel krijgen en de rest zou
gaan naar een Stichting, waardoor andere fotografen mogelijkheden zouden
kunnen worden geboden. Twee weken voor de ondertekening van het
testament overlijdt de fotograaf, waardoor het testament niet getekend kon
worden.
De broers en zusters van de fotograaf zijn nu zijn enige erfgenamen en gaan
voorbij aan het concept testament. De eerste rechtszaak wordt door de
partner van de fotograaf verloren.

Kijken we hier niet alleen naar de wet, maar ook naar de redelijkheid en
billijkheid, alsmede naar de omstandigheden van het geval en de wil van de
overleden fotograaf dan zien we dat de realiteit nu haaks staat op hetgeen de
fotograaf had willen regelen.
Een voorbeeld: Iemand laat een testament opstellen en 7 uur voordat hij de
akte gaat ondertekenen overlijdt hij. Het testament is nu niet getekend en dus
niet geldig. Dient nu niet te worden gedaan alsof het testament toch
rechtskracht heeft? Of zou het niet deels moeten werken? Het is tenslotte
duidelijk dat de inhoud van het testament overeenstemt met de wil van de
testateur.
Terug naar het verhaal van de fotograaf. De advocaat zegt dat de fotograaf
„uitermate standvastig” is geweest in zijn ideeën over zijn nalatenschap en die
„aan verschillende mensen heeft toevertrouwd.” Volgens de advocaat dienen
deze feiten en omstandigheden dan ook door de rechter getoetst te worden.
Juist omdat de wensen en de wil van de fotograaf zo gigantisch afwijken van
hetgeen wettelijk is bepaald lijken ons de omstandigheden en de redelijkheid
en billijkheid te schreeuwen naar een vaststelling van hetgeen was
opgenomen in het testament.

III.

EEN LEVENSTESTAMENT?....DAT HEBBEN WIJ NIET NODIG!!

Soms wordt een levenstestament gezien als een document dat “toch”
niet nodig zal zijn.
Onderstaand praktijkvoorbeeld laat maar weer zien hoe belangrijk dit
document is.
In deze recente zaak gaat het over een hoogbejaarde vrouw die na het
overlijden van haar man alleen woont in een grote dure villa. De drie kinderen
van de vrouw kwamen af en toe bij moeder langs, maar dit gebeurde niet heel
vaak. Juist hier ging het fout. De ex-schoonzoon kwam vaak langs bij de
vrouw en wist uiteindelijk een koopovereenkomst met haar te tekenen voor de
villa voor een bedrag van € 360.000 (terwijl de WOZ waarde al € 865.000 was
en de feitelijke waarde rond de € 950.000 lag). De rechter wordt ingeschakeld
en oordeelt in dit geval dat de koopovereenkomst niet mag worden gebruikt
om de woning op naam van de ex-schoonzoon te zetten.
Zoals blijkt is het niet ondenkbaar dat dit soort praktijken vaker plaatsvinden.
Om dit te voorkomen wordt geadviseerd een levenstestament op te laten
stellen. In zo’n levenstestament bepaalt u wie de persoon is die alles voor u
mag regelen en of er enig toezicht is van anderen.

IV.

ONDERZOEK CONSUMENTENBOND

Er zitten grote verschillen tussen de tarieven die notarissen hanteren
voor het opstellen van een overeenkomst voor schenken op papier.
Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De prijzen voor zo’n
schenkingsovereenkomst verschillen soms honderden euro’s van
elkaar.
De onderzoekers van de Consumentenbond belden met dertig
notariskantoren, en deden zich daarbij voor als een 59-jarige man die een
bedrag op papier wil schenken aan zijn drie meerderjarige dochters. Om
precies te zijn het maximale belastingvrije bedrag – 6.604 euro in 2021 -,
meerdere jaren achter elkaar. Door dit geld eerst op papier te schenken, en
pas later echt te geven, worden vaak duizenden euro’s aan erf- en
inkomstenbelasting ontlopen

Uit de belronde blijkt dat notarissen nogal verschillende tarieven rekenen voor
zo’n verzoek. De prijzen voor een akte ‘schenking op papier’ lopen uiteen van
252 euro tot 945 euro, inclusief btw.
Een kwart van de gebelde notarissen vraagt 600 tot 700 euro voor de eerste
akte. Een tweede en een derde zijn normaliter minder duur, omdat de notaris
daar minder werk aan heeft. Slechts elf van de dertig gecontacteerde
notariskantoren vragen daarvoor echter een lagere prijs. Een lager tarief dat
bovendien onderling ook behoorlijk verschilt: zo is er een prijsverlaging van
vijftien euro, maar ook van 745 euro, aldus de Consumentenbond.
De belangenbehartiger van consumenten (en zo ook wij) adviseert cliënten,
die schenkingen op papier willen doen, eerst zelf onderhandse schenkaktes
op te maken. Een notaris kan deze dan achteraf bekrachtigen voor meerdere
jaren. De cliënt bespaart zo kosten doordat minder notarisbezoeken nodig
zijn.

V.

DE NIEUWE VRIJSTELLINGEN VOOR SCHENKINGEN EN ERVEN
ZIJN WEER BEKEND GEMAAKT

Vrijstellingen schenkbelasting 2022:
Verkrijger

Vrijstelling

Kinderen

€ 5.677 jaarlijks

Kinderen tussen 18 en 40 jaar

€ 27.231 eenmalig
(en zelfs € 56.724 indien bestemd voor
studie)

Overige verkrijgers

€ 2.274 jaarlijks

Iedereen tussen 18 en 40 jaar

€ 106.671 eenmalig
(indien bestemd voor de eigen woning)

Vrijstellingen erfbelasting 2022:
Verkrijger

Vrijstelling

Partner

€ 680.645

Kinderen van de overledene

€ 21.559

Zieke en/of gehandicapte kinderen

€ 64.666

Kleinkinderen

€ 21.559

Ouders

€ 51.053

Overige verkrijgers

€ 2.274

UITGELICHT ONDERWERP:
“HET UITSLUITEN VAN DE KOUDE KANT”
HET UITSLUITEN VAN DE KOUDE KANT……….. MOGELIJK OF ONMOGELIJK?
Wanneer we doorgaans nadenken over wie er moet erven, komen we al snel
op de kinderen. Maar wanneer deze kinderen (later) getrouwd zijn of een
geregistreerd partnerschap hebben is het niet de bedoeling dat wanneer zij
uit elkaar gaan, de “koude kant” nog steeds mee erft.
Wat is dit mee erven nu precies? U benoemt de schoonkinderen immers
toch niet als erfgenaam in uw testament? Nee, zeker niet, maar toch is er
sprake van mee erven (indirect). Namelijk, wanneer het huwelijk of het
geregistreerd partnerschap eindigt, dient alles (bij een gemeenschap van
goederen) bij helfte te worden gedeeld. Dit wil zeggen dat door het
simpelweg uit elkaar gaan van uw zoon/dochter, de helft van uw erfenis
moet worden afgestaan aan de ex-partner van uw zoon/dochter.
Om dit te voorkomen wordt in testamenten tegenwoordig de
uitsluitingsclausule/privé-clausule (ook wel Joran van der Sloot OF Monica
Lewinsky-clausule) opgenomen. Deze clausule voorkomt dat de “koude
kant” iets kan mee erven bij het einde van de relatie.
Goed geregeld dus, maar dat is toch niet helemaal het geval. Een tweetal
grote problemen duiken op.
Probleem 1 is de vermenging van de erfenis. Het kind dat de erfenis onder
deze clausule heeft gekregen dient tijdens zijn huwelijk/geregistreerd
partnerschap de erfenis apart te administreren. Gebeurt dit niet en zijn er
diverse betalingen mee verricht en stortingen gedaan op deze rekening,
dan kan er sprake zijn van vermenging, waardoor de gehele erfenis
gezamenlijk vermogen is geworden. Delen dus!! De enige oplossing tot dit
probleem is het apart zetten van de erfenis op een nieuwe rekening en hier
geen gelden bijstorten, of een goede administratie bijhouden.
Het tweede probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien is dat de privéclausule slechts werkt op het moment van scheiden. Wanneer er
bijvoorbeeld sprake is van een huwelijk en er zijn kinderen dan zou bij het
overlijden van de zoon/dochter het gehele vermogen volgens het
standaard erfrecht naar de schoonzoon gaan. Veel mensen vragen zich af
hoe dit mogelijk is en zijn stellig dat zij dit hebben geregeld in hun
testament. Maar niets is minder waar, de privé-clausule werkt alleen bij het
einde van een huwelijk/geregistreerd partnerschap en dus niet bij een
overlijden. Wanneer uw zoon/dochter overlijdt gaat dus alles alsnog naar
de “koude kant”, terwijl u misschien liever had gezien dat alles naar de
kleinkinderen zou zijn gegaan.

Helaas is bovenstaande onmogelijk met de privé-clausule. Is dit dan niet op
te lossen? Jawel, maar daar is een andere clausule voor nodig, namelijk de
tweetrapsmaking. Deze tweetrapsmaking dient samen met de privéclausule te worden opgenomen in het testament om het gevaar van de
koude kant af te weren. Deze tweetrapsmaking kent twee fases. In fase 1
wordt de erfenis aan het eigen kind gegeven. Het kind mag hiermee doen
wat het wenst, echter wanneer er ten tijde van diens overlijden nog een
bedrag over is dan gaat fase 2 in en wordt dit bedrag teruggenomen en
aan de kleinkinderen gegeven, zodat het niet bij de koude kant terecht
komt.
Het uitsluiten van de koude kant is dus zeker wel mogelijk, maar ook nu
dient dit goed te worden omschreven in een testament en is er dus naast
deze privé-clausule ook nog een tweetrapsmaking nodig.

PRESENTATIES in 2022
Ook komend jaar geven wij weer diverse presentaties.
Iedereen is altijd van harte welkom.
Laat u kosteloos en vrijblijvend informeren in het eerste kwartaal:

IN HEEMSKERK:
Locatie: De Jansheeren (Maltezerplein 1)

DONDERDAG 3 MAART 2022
5 PRESENTATIES
Tussen 10.00 uur en 17.00 uur bieden wij aan:
- Belasting besparen in en (levens-)testament
- Geld uit de Stenen - Adviezen om de overwaarde van uw huis te benutten
- Wet Langdurige Zorg en de eigen bijdrage
- Geld uit de Stenen - Adviezen om de overwaarde van uw huis te benutten
- Schenken op papier

- Zie onze website voor meer informatie -

IN ZANDVOORT:
Locatie: De Krocht (Grote Krocht 41)

DINSDAG 29 EN DONDERDAG 31 MAART 2022
PRESENTATIES
Op allebei de dagen bieden wij aan:

- 10.00: Informatie bijeenkomst Testament en Levenstestament
- 12.30: Schenken op papier
- 14.00: De executeur en de afwikkeling van een nalatenschap
- 16.00: Samenwonen – geregistreerd partnerschap - trouwen – scheiden

- programmawijzigingen voorbehouden -

Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen.
Bel 085 – 0 60 10 70 om een stoel te reserveren voor één of meer presentaties
òf meld u aan via de website www.erfrechtinfo.com

LEZERSVRAGEN
Jarno uit Amstelveen:
“Ik ga met mijn partner samenwonen. We hebben allebei twee kinderen uit een vorige
relatie. Nu hebben we van onze huisnotaris begrepen dat een testament niet nodig
zou zijn en een samenlevingsovereenkomst al voldoende zou zijn voor ons.
Helaas hebben we van een ander weer begrepen dat een testament verstandig
kan zijn. Wij weten nu niet meer wat verstandig is, kunt u hierop ‘n antwoord geven?”
Beste Jarno,
Het grote probleem in jullie geval zijn de kinderen. Met alleen een
samenlevingsovereenkomst kom je een heel eind wanneer er geen kinderen in het
spel zijn. De reden dat het fout gaat is de legitieme portie van de kinderen.
Een kind heeft altijd recht op zijn legitieme portie (dit is de helft van wat hij/zij
wettelijk zou kunnen krijgen). Wanneer er alleen een samenlevingsovereenkomst
zou zijn, dan zouden de kinderen deze legitieme portie dus kunnen opeisen,
waardoor de langstlevende partner dit direct zou moeten uitbetalen. Door het
opmaken van een testament kunnen deze erfdelen niet meer worden opgeëist.
Een testament is in jullie geval niet alleen verstandig, maar zelfs noodzakelijk!

Karin S. uit Driehuis
“Wij hebben vier kinderen. Zij kunnen niet goed met elkaar door één deur.
Dat komt voornamelijk doordat de aanhang het allemaal niet goed met elkaar
kunnen vinden. Wij weten niet hoe we straks ruzie aan de kist kunnen
voorkomen. Heeft u een idee??”

Beste Karin,
Wat vervelend dat de gezinssituatie momenteel zo naar is. Helaas komen wij dit
in de praktijk maar al te vaak tegen. Er zijn diverse clausules van belang, maar de
clausule die er het meest uitspringt en heel veel gedoe kan voorkomen is wel de
executeurs benoeming. In een testament neem je op wie er na jouw overlijden de
erfenis gaat afwikkelen. Dit kan één van de kinderen zijn, maar uiteraard ook een
ander. In jullie geval denk ik dat een onafhankelijk persoon wel te adviseren zou
zijn. Namelijk, wanneer er een onafhankelijk persoon executeur is, zullen alle
kinderen zich tot deze persoon moeten wenden. Contact onderling wordt dan over
al de moeilijke beslissingen tot een minimum beperkt.

Brenda uit IJmuiden
“Wij zijn bezig met een testament, kan het levenstestament hierin worden opgenomen?”
Beste Brenda,
Helaas is dit niet mogelijk. Een testament maak je voor het afwikkelen van een
erfenis, dus eigenlijk komt hierin te staan wie er erft en alle verdere dingen
die er dienen te gebeuren na het overlijden. Een levenstestament is een testament
waarin je regelt wie alles mag gaan regelen wanneer je wilsonbekwaam bent of
wanneer je zelf iets niet kunt door bijvoorbeeld een gebroken heup of omdat er een
pak sneeuw buiten ligt en je niet naar buiten wilt. Dus door het opmaken van een
levenstestament regel je feitelijk alles voor tijdens leven.
Een testament is voor overlijden en een levenstestament voor tijdens leven,
vandaar dat je dit dient vast te leggen in een tweetal verschillende testamenten.

Heeft u zelf een vraag? Richt uw vraag dan aan info@erfrechtinfo.com
Wij respecteren uw privacy, uw vraag komt alleen met uw toestemming in
onze nieuwsbrief

Radio Beverwijk presenteert elke vrijdag "WETTELIJK GEZIEN"
Wekelijks kunt u van 19:00 tot 20:00 uur luisteren naar interessante informatie,
leuke weetjes, de Tip van mr. Buijze, de Actualiteit van de week, de Rechtspraak
van de week, antwoord op vragen uit de sociale media en natuurlijk wordt er ook
regelmatig een plaatje gedraaid. De presentatie is in handen van Estate Planner
en Fiscaal Specialist mr. Neill Buijze en Erfrecht Specialist en Financieel Specialist
Ellen Joan Padt. Elke week staat er één onderwerp centraal. De nadruk ligt op alles
wat met het Erfrecht te maken heeft, maar ook gerelateerde onderwerpen komen
aan bod. De geluidstechniek wordt verzorgd door Tom Navis.
Stel uw vraag LIVE in de uitzending door te bellen naar 0251-254958 of mail
uw vraag naar wettelijkgezien@radiobeverwijk.nl
U luistert toch ook elke vrijdag?!
Programma gemist? Kijk op onze website, ga naar de media-pagina of ga naar de
website van Radio Beverwijk. Hier kunt u via de knop GEMIST de uitzending tot zeven
dagen erna alsnog luisteren.

Erfrechtinfo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige
dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden nieuwsbrief.

Contactgegevens:
Erfrechtinfo
Antwoordnummer 1771
1950 VB in Velsen-Noord

085 – 0 60 10 70
www.erfrechtinfo.com
info@erfrechtinfo.com
Erfrechtinfo is u graag van dienst:
Telefonisch – Via een huisbezoek – Online – Welkom bij onze kosteloos bij
te wonen Presentaties - Op locatie bij één van onze Erfrecht Loketten

Disclaimer:
De inhoud van deze e-mail/nieuwsbrief valt volledig onder het Internationale Auteursrecht,
Merkenrecht en aanverwante Nederlandse en Internationale wetgeving. De informatie in deze
e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Slechts de geadresseerde heeft door
inschrijving op onze nieuwsbrief de vrijheid om deze e-mail te lezen doch mag hem nimmer
dupliceren of anderszins te gebruiken. Wanneer een ander persoon dan degene voor wie dit
bericht bestemd is in bezit van dit bericht mocht komen, verzoeken wij diegene contact op
te nemen met de afzender en deze e-mail daarna te deleten.

