
Zelf afhandelen
of

uitbesteden?

Uw bedrijf of instelling
• krijgt een legaat
• krijgt een inboedel
• wordt erfgenaam
• wordt executeur

Wat gaat u doen

ErfGoedGeregeld
assistentie bij afwikkelen

van een nalatenschap



U bent notaris, accountant, advocaat, (ANBI-)stichting 

of vereniging, en in een testament vernoemd als 

erfgenaam, executeur, begunstigde of legataris.

Dat is een eer, maar levert ook extra werk op met 

financiële en juridische risico's, waar u niet altijd 

specifieke kennis en ervaring voor in huis heeft. 

Het is prettig om te weten dat u alle taken en zaken 

kunt uitbesteden aan een deskundige.

Primaire taken o.a.

- overleg met erfgenamen of executeur

- overleg met boedelnotaris

- financiële administratie en controle

Bijkomende taken o.a.

- overleg met familie en instanties

- uitvaart

- financiële administratie

- notariële en juridische zaken

- aanvaarden of verwerpen

- uitvoeren van testament

- overleg met deskundigen

- afwikkelen boedel

- betalen van belastingen

- rekening en verantwoording

Waarom zou u kiezen voor ErfGoedGeregeld?
- geen ureninzet van uw medewerkers

- borging van uw juridische positie

- professionele, snelle en respectvolle afwikkeling

- regelmatige rapportage

- specificatie van werkzaamheden en tijdbesteding

- lager tarief t.o.v. notaris (besparing gem. 65%)

Werkwijze
ErfGoedGeregeld weet hoe belangrijk het is om een 

nalatenschap vlot en deugdelijk af te wikkelen.

Daarom is onze aanpak doortastend, maar respectvol.

Per dossier overleggen wij met u wat uw doelstelling 

is, en waar onze dienstverlening het beste aansluit. 

Indien de inbreng van externe deskundigen nood-

zakelijk is, zullen wij dat aangeven.

Hierna maken wij een offerte incl. stappenplan, 

omschrijving werkzaamheden, machtigingen, taak-

verdeling en kosten. U krijgt te maken met één 

contactpersoon, die de verrichtingen coördineert en 

u geregeld informeert.

ErfGoedGeregeld werkt conform de richtlijnen van de 

brancheorganisatie van goede doelen (VFI) en het 

Estate Planners Notariaat (EPN). Dat bevordert bij

alle partijen de duidelijkheid tijdens de afwikkeling.

Werkzaamheden
- inventariseren, fotograferen en boedelopslag

- adviseren van de wederpartij over de richtlijnen

- uitvoeren van alle taken namens opdrachtgever

Richtlijnen o.a.

- overleg te volgen procedures

- beneficiaire aanvaarding

- aanpak, akties en planning

- boedelbeschrijving en belastingaangifte

- voorwaarden afwikkeling en nakoming

- rapportage, verschotten en aangifte

Meer informatie: www.ErfGoedGeregeld.nl/zakelijk.



ErfGoedGeregeld 
verzorgt, begeleidt en controleert de afwikkeling van 
nalatenschappen zowel voor particulieren, als voor 
notarissen, accountants, advocaten en instellingen 
(stichtingen, goede doelen (ANBI) en verenigingen).

Meer dan 20 jaar ervaring in financiële en juridische
dienstverlening vormen daarbij een gedegen basis.

Eigenaar Ron Lips:
“Het afwikkelen van een erfenis is niet eenvoudig. 
Of je nou erfgenaam, begunstigde of executeur 
bent, je moet enige kennis van zaken hebben en 
goed opletten. Dat kost vooral veel tijd wanneer 
je dit nog niet eerder hebt gedaan. Maar je hoeft 
het ook helemaal niet zelf te doen. 
Uitbesteden is verstandiger.”

Vertrouwelijk
Met alle gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk 
en veilig omgegaan. Bij ErfGoedGeregeld is eenieder in 
het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
voor alle werkzaamheden, persoonsgegevens en privé-
informatie. Onze gegevensverwerking is ingeschreven 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Tarieven
EGG hanteert een uurtarief en de mogelijkheid een 
urenplafond in te stellen. U vindt de tarieven op 
onze website.

Wij assisteren ook:
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Beogende Instelling
ANBI
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