
‘Ik heb dat al eens  
vastgelegd, geloof ik…’

Schenkingen, erfenissen, (levens)testamenten: 
het blijft ingewikkelde materie die veel mensen 
het liefst voor zich uitschuiven. Dat zal wel bij 
wet geregeld zijn, denken ze. Of: ik heb ooit 
een testament opgesteld, dus daar hoef ik toch 
niet meer naar om te kijken? Helaas, beide aan
names kloppen niet en leveren in de praktijk 
veel ellende op. De langstlevende partner blijkt 
dan ineens toch niet beschermd te zijn, of de 
fiscus strijkt een groot deel van de nalatenschap 
op die eigenlijk voor uw kinderen was bedoeld. 
Dit soort rampscenario’s zijn gemakkelijk te 
voorkomen als u bij leven tijdig actie onder
neemt, bijvoorbeeld met een aanpassing  
van de huwelijkse voorwaarden, een goed 
testament en een schenkingsplan.

‘Ik heb nog alle tijd om   
het in orde te maken’ 

Tja, was het leven maar zo voorspelbaar.  ‘Later’ 
komt altijd eerder dan gedacht. Het kan dan 
zomaar gebeuren dat u gedwongen wordt om 
uw eigen vermogen ‘op te eten’ omdat de Wet 
langdurige zorg dit vereist. En wat als u niet 
meer bij machte bent om zelf te beslissen? 
Kunnen uw kinderen dan uit uw naam han
delen? Het zijn misschien ongemakkelijke 
vragen, maar gelukkig zijn er genoeg legale 
middelen om de regie in eigen hand te houden. 
Het  levenstestament, bijvoorbeeld. Of door 
bij leven al gebruik te maken van schenkings
mogelijkheden. Tijdens de informatie bijeen
komsten worden al deze mogelijkheden 
 begrijpelijk toegelicht. 

‘Ik heb van Peter van Margreet 
van Willem gehoord, dat…’

Ze zullen er altijd zijn, zulke stuurlui aan wal. 
Maar wilt u niet liever goede raad van  mensen 
die weten waarover zij praten? Kroes en Partners 
is het oudste notariskantoor in de regio, met 
zo’n vijftig medewerkers die allemaal  hun eigen 
specialisme hebben. Zij geven u graag deskundig 
en betrouwbaar advies om de financiële toe
komst van u en uw naasten veilig te stellen.  

Aanmelden

Wilt u daarvan alvast een voorproefje? Meld 
u dan aan voor één van de vrijblijvende  
informatie bijeenkomsten door een email te 
sturen naar notarissen@kroesenpartners.nl  
of telefonisch op 0172 – 521 921.

Daarvoor ga ik liever 
naar de echte notaris

Mijn testament?

Tegenwoordig regelen we steeds meer online. Daar is natuurlijk niks mis mee  
als het om een paar schoenen of een keukenmachine gaat, maar een testament? 
Dat vraagt toch echt om een goed gesprek met een echte notaris. Iemand die 
thuis is in de complexe wet- en regelgeving, en die in gewone-mensen-taal kan 
uitleggen wat uw opties zijn. Iemand die luistert en door vraagt, omdat iedere 
situatie nu eenmaal anders is, en die de tijd neemt om u goed te informeren. 
Dus wilt u een doordachte keuze maken over wat er met uw geld gebeurt als  
u er niet meer bent? Bezoek dan een van de écht vrijblijvende informatie-
bijeenkomsten van Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs. 

Waar en wanneer
Dinsdag 31 maart

Kaleidoskoop, Nieuwkoop

Dinsdag 7 april

Parktheater, Alphen aan den Rijn

Programma
19.30 – 20.00 uur  Ontvangst met koffie  

en thee

20.00 – 20.45 uur Presentatie John Kroes

20.45 – 21.15 uur Pauze met een drankje

21.15 – 22.00 uur  Vervolg presentatie en  

vragenronde

22.00 – 23.00 uur Aangeklede borrel

Kom naar Kroes!
Gratis informatie bijeenkomsten


