
Hoe zit dat bij u?

“Ik wil geen ruzie over de erfenis”

Herkent u dit:

of: “Mórgen ga ik alles regelen”

De erfgenamen kunnen het werk aan

Het testament is bijgewerkt

De juiste executeur is benoemd

De checklist voor nabestaanden ligt klaar

Doe de check:

ErfGoedGeregeld
assistentie bij voorbereiden

of afwikkelen van de erfenis



De erfenis

U denkt vast wel eens na over uw eigen 

nalatenschap, maar u moet het alleen nog regelen.

Vorig jaar zou u dat ook al doen.

De uitvoerder

U bent erfgenaam of executeur, en er moet nog zoveel 

worden uitgezocht en geregeld, waar u zich ook nog 

in moet verdiepen.

Dat was een maand geleden.

De aanpak 

Als u niet weet waar u moet beginnen, begin dan 

met ErfGoedGeregeld. Samen met u nemen wij de 

zaken door, en maken een helder stappenplan. 

Geen vertraging meer, en dat geeft een gerust gevoel.

Waarom zou u kiezen voor ErfGoedGeregeld?

• heldere tips over erfenis kwesties

• doortastend bij aanleggen van de checklist

• praktische hulp voor erfgenamen en executeur

• onpartijdige, vlotte afwikkeling van de nalatenschap

• gem. 60% lager tarief ten opzichte van de notaris

Het testament is bijgewerkt?

Ook voor uw partner en (stief) kinderen?

Met een testament bepaalt u helemaal zelf, 

wat er met uw nalatenschap gebeurt. 

ErfGoedGeregeld geeft u graag enkele tips.

De juiste executeur is benoemd?

Veel administratie, taken en verplichtingen, én 

aansprakelijk voor de belastingen. Niet iedereen 

kan een nalatenschap zomaar afwikkelen. Denk 

goed na, wie u tot executeur benoemd. 

ErfGoedGeregeld bijvoorbeeld.

De checklist voor nabestaanden ligt klaar?

Een compleet en gedetailleerd overzicht van 

ál uw persoonlijke en belangrijke zaken. Geen 

gezoek naar adressen, sleutels, bankgegevens, 

pensioeninfo, polissen, wachtwoorden, codicil, 

abonnementen enz. Ook handig bij ziekte.

ErfGoedGeregeld stelt de checklist met u samen.

De erfgenamen kunnen het werk aan?

Is er geen executeur, dan moeten de erfgenamen 

samen de nalatenschap afwikkelen. Er ontstaat vaak 

ruzie. Alle taken en verplichtingen vragen de nodige 

kennis van zaken, en kosten veel tijd en energie. 

ErfGoedGeregeld helpt bij de boedel afwikkeling.

Wat kon u afvinken?



Honingraat 53

6961PH Eerbeek

M 06 -543 00128

T 0313 - 656 442

F 0848 - 314 778

www.ErfGoedGeregeld.nl

ErfGoedGeregeld

ErfGoedGeregeld 
geeft helder advies en neemt praktische werkzaam-

heden over, bij het voorbereiden en het afwikkelen 

van een nalatenschap (erfenis).

Betrokken, kostenbeheersend en deskundig.

Van de uitgebreide persoonlijke checklist, tot een

complete boedelafwikkeling. U bepaalt zelf wat u wilt 

uitbesteden en tegen welke kosten.

Neem gerust vrijblijvend contact op. Dan kunnen al 

uw vragen beantwoord worden. Het eerste gesprek 

(half uur) is gratis.

Ron Lips is al 20 jaar gespecialiseerd 

in financieel en juridisch advies aan 

personen, bedrijven en instellingen.

“Uit persoonlijke ervaring weet ik wat 

er op je af komt als een familielid 

overlijdt. Je hebt tijd nodig om te 

rouwen, maar er is zoveel notarieel, 

fiscaal, administratief en juridisch 

werk, dat deskundige hulp zeer 

welkom is.”

Wij assisteren ook:

Algemeen Nut

Beogende Instelling
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