
VOLMACHT EN LEVENSTESTAMENT
Stel dat je een ongeluk krijgt. Of dementie, of een andere ziekte.

Nu kan of wil je zelf (tijdelijk) niets beslissen. Wie regelt dan alles voor jou?
Zet op papier wat jíj tijdens je leven wil en wie van jou het vertrouwen krijgt. 

Goed geregeld!

Ellie is 74 jaar en woont zelfstan-
dig met haar hond. Ze heeft een 
auto, een eigen huis, spaargeld 
en aandelen. Ze geeft ruim aan 
anderen. Ze kwakkelt met haar 
gezondheid.

Ellies vraag: wie regelt er straks 
mijn zaken en zorgt ervoor dat 
mijn hond bij mij kan blijven?

Martijn (46) heeft een relatie en 
drie kinderen van 21, 16, en 13 jaar 
oud. Ze wonen in een
huurhuis. Hij wil later geen discus-
sies over zijn verzorging zoals hij 
nu om zich heen hoort over 
andere ouders.

Martijns vraag: wat is het belang-
rijkste wat ik geregeld wil hebben 
als ik dat zelf niet meer kan? 

Wie zijn je vertrouwens
personen? Samen of 
apart bevoegd?

Je geld en vermogen. 
Waarvoor en tot welk 
bedrag geef je vertrouwen?

Wat te doen met huis en 
auto?

Wie beheert computer, 
telefoon en e-mail?

Wie mag welke zaken bij de 
overheid en instanties 
regelen?

Wie zijn je vertrouwens-
persoon en vervanger?

Uitvaartwensen

Wie zorgt er voor mijn 
kinderen of huisdier?

Wilsverklaring: wensen voor 
(niet) behandelen en levenseinde

Benoem een toezichthouder
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Wat is voor mijn dagelijks 
welzijn belangrijk? 
Waar woon ik dan?

Jouw situatie is uniek, net als die van iedereen. Deze flyer dekt niet alles over je levenstestament. 
Want je kunt over meer zaken van tevoren keuzes maken. De Erfcoach helpt je hierbij. 

Wat regel je zelf, wat doe je samen met anderen en wat moet bij de notaris? 
Neem contact op voor een vrijblijvende inventarisatie van jouw siatuaite. 

Zakelijk Medisch en persoonlijk

Bepaal wanneer de volmacht ingaat


