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De nalatenschap. Hoe verder? 

 
Wanneer een familielid of geliefde overlijdt, komt er veel op u af. Naast het verwerken van het verdriet, 
moet er ook veel geregeld worden. Denk aan de uitvaart, alle bankzaken, de belastingaangiften en 
toeslagen. Abonnementen en lidmaatschappen moeten opgezegd, het pensioenfonds en andere 
uitkeringsinstanties ingelicht. De woning moet in de verkoop of de huur opgezegd, vervolgens leeg 
worden opgeleverd en de inboedel verdeeld of verkocht. 
Een hoop geregel waar uw hoofd niet naar staat na een overlijden. Of waar u gewoon onvoldoende 
verstand van hebt. Vooral in deze onzekere economische tijden is verkeerd kiezen bij de aanvaarding 
en afwikkeling van een nalatenschap misschien wel een hele dure vergissing! 
 
U kunt natuurlijk al deze zaken zelf regelen, maar u kunt het ook samen doen met- of volledig uit 
handen geven aan de notaris. De notaris is namelijk dé ervaren deskundige op het gebied van het 
afwikkelen van nalatenschappen. Hij kent de weg.  
Notaris Verhoeks heeft kennis van het erfrecht en belastingzaken. Hierdoor weet u zeker dat alles op 
de juiste wijze gebeurt en dat er niet te veel naar de belastingdienst gaat. Uiteraard bepaalt u zelf  wat 
de notaris precies voor u mag doen: Van alleen de erfbelastingaangifte tot een complete 
boedelafwikkeling. U bepaalt de inhoud van de opdracht. 
 
Zeker als er meerdere erfgenamen zijn, is het aan te raden de afwikkeling met een notaris te regelen. 
Helaas komt het maar al te vaak voor; ruziënde erfgenamen over de verdeling van een erfenis. De 
familiebanden raken daardoor vaak beschadigt.  
Wanneer notaris Verhoeks de nalatenschap afwikkelt, kan een hoop ellende voorkomen worden. Een 
notaris is namelijk onafhankelijk en onpartijdig en zal de belangen van álle erfgenamen behartigen. 
Ook kan de notaris bemiddelen tussen de erfgenamen. 
Uw nabestaanden kunnen een notaris in de arm nemen, maar u kunt dit ook zelf vastleggen in uw 
testament. De notaris kan de executeur zijn van uw testament. Zo weet u zeker dat uw nalatenschap 
wordt verdeeld op de wijze zoals u wenst en dat de zaken goed geregeld worden. 
 
Uw erfgenamen houden de controle over de werkzaamheden. Zo spoedig mogelijk na het overlijden 
zal de notaris namelijk een boedelbeschrijving opstellen, hen inlichten over de werkzaamheden, waar 
nodig goedkeuring vragen, en ten slotte verantwoording afleggen als zijn werkzaamheden zijn voltooid. 
 
Ook als u de afwikkeling van de nalatenschap zelf wilt regelen, is het verstandig om advies van uw 
notaris in te winnen. Notaris Verhoeks kan u namelijk informeren en adviseren over de juridische, 
financiële en fiscale gevolgen van de erfenis.  
 
Loopt u gerust eens binnen voor een vrijblijvend gesprek over de verschillende mogelijkheden. 
 
 

 


