De papierversnipperaar
"Gooi mijn testament maar door de papierversnipperaar"
Zo begon ons telefoongesprek op een verder rustige
vrijdagmiddag, waarop iedereen zich al verheugde op het
weekend.
Mevrouw Ko Mies belde naar ons kantoor en het volgende
gesprek vond plaats:
“Ik heb een testament bij jullie gemaakt en ik wil dat jullie die
door de papierversnipperaar gooien. Ik heb net de papieren van
mijn echtscheiding getekend en wil niks meer met mijn ex-man
te maken hebben.”
Ik vroeg haar of ze haar testament dus wilde herroepen, “nee, ik
wil dat jullie het testament vernietigen, ik wil er niks meer mee
te maken hebben.”
Dat een gemaakt testament niet zo maar door de
papierversnipperaar kan, zal voor velen duidelijk zijn, maar hoe
moest mevrouw Mies haar testament dan ‘vernietigen’?
Een gemaakt testament kan te allen tijde worden herroepen.
Van belang is dat deze herroeping op zijn beurt weer een
testament is.
Bij een testament of uiterste wilsbeschikking is de tussenkomst
van de notaris verplicht.
“Oh, moet ik dan elk gemaakt testament herroepen, ik heb
namelijk meerdere testamenten gemaakt en wat kost dat dan
wel niet allemaal”, was het antwoord van mevrouw Mies Ik kon
haar geruststellen en vertelde dat één herroeping geldt voor alle
eerder door haar gemaakte testamenten.
“Ik wil het zo snel mogelijk regelen”. Gelukkig was er nog een
gaatje in de agenda voor de volgende dag.
Jaarlijks worden er in Nederland tussen de 250.000 en de
350.000 testamenten gemaakt. De rol van de notaris is
adviserend en heeft de fiscale kennis, dit kan een enorme
belastingbesparing voor de erfgenamen opleveren. De notaris
zorgt ervoor dat de wensen op ondubbelzinnige, juridisch
correcte en creatieve manier op papier komen. Er moet geen
speld tussen te krijgen zijn.
Aan de wensen van mevrouw Ko Mies was helemaal voldaan,
met een tevreden blik verliet ze de volgende dag ons kantoor.
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Openingstijden:
Maandag tot en met
donderdag van:
08:30 tot 17:00 uur

Vrijdag van:
08:30 tot 16:00 uur

Op afspraak:

Woensdag- en
donderdagavond open.

Inloopspreekuur in
Ureterp:
Maandagmiddag van:
13:30 tot 15:30 uur.
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