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‘Een begrip op ’t gebied van Erfrecht’

Erfrechtinfo.com bezoekt u ook thuis

AANMELDEN VERPLICHT 
via www.erfrechtinfo.com 
of bel 085 – 0 60 10 70

1) 10.30 - 13.30 uur (met pauze en drankje)
2) 14.30 - 17.30 uur (met pauze en drankje)
3) 18.30 - 21.30 uur (met pauze en drankje)
-inhoudelijk zijn de presentati es hetzelfde-

LOCATIE: Zalencentrum ‘Het Trefpunt’ 
(Witt e Kerk) Hoofdweg 1318  Nieuw-Vennep
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WELKOM BIJ DE PRESENTATIE: 
Testament - Levenstestament en 
de eigen bijdrage problematiek 
in de Wet langdurige zorg

MAANDAG 10 OKTOBER 2022
in NIEUW-VENNEP
Fiscaal specialist mr. Neill Buijze en Erfrecht specialist 
Ellen Joan Padt van Erfrechti nfo geven op maandag 
10 oktober in Nieuw-Vennep overdag èn in de avond 
een heldere presentati e in BEGRIJPELIJKE taal. 
Stel al uw vragen direct aan de experts vóór, 
ti jdens en na de presentati e(s).

Laat u kosteloos informeren over het nut en de noodzaak 
van een goed (levens-)testament en het belang van 
het hierin opnemen van zorgvuldig geformuleerde en 
toekomstbestendige clausules. Het samenstellen van een 
testament is alti jd maatwerk! We bespreken o.a. wat 
de wet eigenlijk al heeft  geregeld, erfb elasti ng besparen, 
de ‘koude kant’ uitsluiten, de algehele en medische 
volmacht, een kind (of partner) onterven, het benoemen 
van een executeur met de juiste bevoegdheden, 
vermogen overhevelen, schenken op papier en natuurlijk 
uitgebreid aandacht voor de eigen bijdrage problemati ek 
in de Wet langdurige zorg. U dient immers (weer) uw 
eigen woning als het ware ‘op te eten’, toch kan dit echt 
(zoveel mogelijk) worden voorkomen.

Voor, ti jdens èn na een presentati e is er ti jd voor het 
beantwoorden van uw vragen. Neem ook gerust uw
huidige testament mee voor de: TESTAMENT APK
(= Keuring op de 10 hoofdpunten in uw huidige testament)


