Notariskantoor Van de Oudeweetering

Uitnodiging

Datum:
Aanvang:
Eindtijd:
Locatie:
		
Aanmelden:

donderdag 9 maart 2017
15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
17.00 uur
Dekker Warmond Sport & Party Events
Veerpolder 14, 2361 KV Warmond
071 - 515 71 50 / info@mailnotaris.nl

Levenstestament: De regie in eigen hand houden!
Stel, u kunt op enig moment niet meer uw eigen beslissingen nemen. Dit kan
gebeuren door bijvoorbeeld een beroerte, dementie of een ernstige ziekte.
Situaties waarin u geen greep heeft op belangrijke zaken, zoals uw huis, uw
vermogen, uw bedrijf of de zorg die u geboden wordt.
Ook in die situatie kunt u de regie in eigen hand houden: het maken van een
levenstestament. Niet te verwarren met een testament. In een testament regelt
u aan wie uw vermogen toekomt na uw overlijden en wie uw nalatenschap
afwikkelt. In een levenstestament regelt u wie uw zaken behartigt tijdens uw
leven en legt u uw wensen vast voor het geval u dit op enig moment zelf niet
meer kunt. In een levenstestament kunt u ook wilsverklaringen opnemen, zoals
een behandelverbod en/of euthanasieverklaring.
Notaris Linda van de Oudeweetering:
“In mijn praktijk krijg ik dagelijks veel vragen over het maken van een levenstestament. Mijn advies is: zorg dat u alles op tijd regelt. Zo voorkomt u dat een
Kantonrechter op een bepaald moment beslissingen voor u moet nemen. Deze
rechter kent u niet en kan niet meer nagaan wat uw wensen zijn. Dit geldt op
zakelijk maar ook op medisch gebied.”
Lezing levenstestament
Linda van de Oudeweetering, notaris in Oegstgeest, houdt op donderdag
9 maart a.s. een lezing over het levenstestament bij Dekker Warmond
Sport & Party Events in Warmond. Deze lezing kunt u gratis bijwonen. Indien
u interesse heeft, neem dan telefonisch contact op: 071 - 515 71 50 of stuur
een e-mail naar info@mailnotaris.nl.
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