Waarom je nooit te jong bent voor een testament
Voor het opstellen van een testament ben je eigenlijk nooit te jong. Belangrijke redenen voor jongere
mensen om een testament op te stellen zijn dat zij gaan samenwonen, een huis kopen of omdat er een
kindje op komst is.
Er zijn nog meer situaties waarin het van belang kan zijn om na te denken over een testament. Bijvoorbeeld
als de ouders gescheiden zijn. Na de scheiding kan het contact met een van de ouders zijn verwaterd of
zelfs helemaal zijn verbroken. Wil je dan nog wel dat deze ouder aanspraak kan maken op jouw erfenis?
Bovendien kan de ouder met wie je een slechte relatie hebt een nieuw gezin zijn begonnen. Als je geen
testament hebt waarin je jouw halfbroers en -zussen van jouw erfenis uitsluit, dan erven zij ook van jou.
Wat gebeurt er als je geen testament hebt? Dan regelt de wet wie jouw erfgenamen zijn. In de eerste
plaats zijn dat jouw partner waarmee je bent getrouwd en de kinderen. Als je nog niet bent getrouwd of
nog geen kinderen hebt, dan gaat jouw erfenis naar jouw ouders, broers en zussen. Jouw erfenis gaat ook
naar jouw halfbroers en -zussen. Door een testament te maken bepaal je zelf naar wie jouw erfenis gaat.
In deze situaties is het belangrijk om een testament te maken:
Je koopt samen met je partner een huis. Als je niet bent getrouwd en je overlijdt, dan erft jouw partner
niet van jou.
Je krijgt kinderen. Als je niet getrouwd bent, is het belangrijk om een testament te maken. Anders
erven jouw kinderen wel van jou, maar je partner niet. In het testament kun je ook vastleggen wie er
voor jouw kinderen zorgt als je er zelf niet meer bent en de kinderenjonger dan 18 jaar zijn.
Je hebt een bedrijf.
Je wilt niet dat familie erft.
Je hebt huisdieren en je wilt dat zij na jou overlijden goed terechtkomen.
Wij helpen je graag om jouw wensen op de juiste manier vast te leggen.
Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die steeds
van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij maken deel uit van het
expertnetwerk van Netwerk Notarissen dat je helpt jouw juridische zaken makkelijker te maken. Meer
weten? Bel ons op 0544 46 19 25 of mail naar info@rsnotarissen.nl
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