Moeilijke vragen ?
Mogelijk hebt u onlangs een brief door de brievenbus gekregen met
moeilijke vragen, zoals:

Is een testament nog nodig ?

Is uw testament nog bij de tijd ?
Moeten de erfdelen van de kinderen worden vastgelegd na het overlijden van de eerste ouder ?

Kan ik mijn kleinkinderen in mijn testament opnemen ?
Kan ik maatregelen nemen tegen de hoge bijdrage
(maximaal € 2.400,= per maand) in de zorg ?

Dossier: +/+

Ondergetekende:
+;

Folkertslân 68
ZUIVERE AANVAARDING / BOEDELVOLMACHT
Beetsterzwaag
T 0512 38 24 15
E info@notariskooi.nl
I www.notariskooi.nl

verklaart:

Openingstijden:
Maandag tot en met

donderdag van:
inzake de nalatenschap van de heermevrouw + +, hierna te noemen: "", laatst gewoond
hebbende
+, + +, geboren
08:30
totte +17:00
uur
in de gemeente + op , overleden in de gemeente + op , ten dage van overlijden ++
+ van de heermevrouw + +.

•

Vrijdag van:

08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:
Woensdag- en
donderdagavond open.

kennis te hebben genomen van de brief van , afkomstig van Notariskantoor Kooi te Beetsterzwaag en de
daarbij behorende bijlagen, alsmede van het testament van bijlage;



de nalatenschap zuiver te aanvaarden;



het legaat van vruchtgebruik te aanvaarden;

•

Allemaal onderwerpen waar u niet dagelijks mee
bezig bent.
Met al deze vragen en uiteraard met andere
zaken die u bezig houden kunt u -geheel
vrijblijvend- op ons kantoor terecht. Vind u het
plezieriger om thuis, in uw eigen omgeving, over
deze zaken te praten ? Dan kan dat ook. De
notaris komt graag -zonder extra kosten- bij u
een kopje koffie drinken.

de

benoeming tot
executeur te
aanvaarden;


ervan op de

hoogte te zijn dat
men door zuivere
aanvaarding ook
verplicht is de
schulden der

Mocht u overdag moeilijk vrij kunnen krijgen
voor een afspraak, dan is het ook mogelijk een
afspraak te maken op woensdag- of
donderdagavond.

nalatenschap te

Wij zijn u graag van dienst !

overtreffen.

voldoen, zelfs
indien de schulden
de baten

Het team van Notariskantoor Kooi
De

ondergetekende verklaart hierbij tevens volmacht te verlenen aan:

+,

speciaal om ondergetekende te vertegenwoordigen ter zake van het beheer als bedoeld in artikel 3:170 lid 2
Burgerlijk Wetboek over de nalatenschap, alsmede ter zake van de vereffening van de ontbonden gemeenschap van
goederen en nalatenschap van de overledenenalatenschap van .

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging betreft onder meer het aannemen van aan de nalatenschap verschuldigde
prestaties, waaronder het innen en verdelen van banktegoeden, het wijzigen van de tenaamstelling of opheffen van
de bankrekening(en), het betalen van de schulden en van de begrafenis- of crematiekosten, het uitkeren van legaten
en/of (voorschot) erfdelen ten laste van de bankrekening, het doen van de vereiste belastingaangiften en het betalen
van de verschuldigde belastingen. Ook is volmacht verleend om verzekeringsuitkeringen te incasseren en alle
daarmee samenhangende handelingen te verrichten, ook voor zover de uitkering als zelfstandig recht buiten de
nalatenschap om wordt verkregen door de (of een van de) erfgenamen als begunstigde(n).

De gevolmachtigde heeft niet de bevoegdheid de volmachtgever te vertegenwoordigen bij beschikkingshandelingen
over goederen van de nalatenschap, behalve wanneer de beschikkingshandelingen in het kader van het beheer, zoals
hiervoor bedoeld, en in het kader van de vereffening van een nalatenschap normaal zijn te achten. De
gevolmachtigde heeft ook niet de bevoegdheid de volmachtgever te vertegenwoordigen bij de verdeling van de
nalatenschap, met uitzondering van de verdeling van de banktegoeden.
De gevolmachtigde heeft de verplichting om van alle werkzaamheden aantekening bij te houden en aan de
volmachtgever desgewenst rekening en verantwoording af te leggen.

De gevolmachtigden hebben niet de bevoegdheid de volmachtgever te vertegenwoordigen bij
beschikkingshandelingen over goederen van de nalatenschap, behalve wanneer de beschikkingshandelingen in het
kader van het beheer, zoals hiervoor bedoeld, en in het kader van de vereffening van een nalatenschap normaal zijn
te achten. De gevolmachtigden hebben ook niet de bevoegdheid de volmachtgever te vertegenwoordigen bij de
verdeling van de nalatenschap, met uitzondering van de verdeling van de banktegoeden.
De gevolmachtigden hebben de verplichting om van alle werkzaamheden aantekening bij te houden en aan de
volmachtgever desgewenst rekening en verantwoording af te leggen.

Getekend te ....................................... (plaats) op .................................... 2017 (datum)

…………………..........…………………………. (handtekening)

