Uitnodiging Lokaal FNV Bollenstreek themabijeenkomst ‘Erfrecht en
Levenstestament’
Er is nog veel onduidelijkheid en onwetendheid over zaken die rechtsreeks onze financiën en
toekomst raken. Lokaal FNV Netwerk Bollenstreek wil daarom haar leden graag informeren over het
Erfrecht en Levenstestament op 6 juni 2017.
Locatie:
Adres:

Grand Cafe ‘Graaf Jan’
Jan van Brabantweg 3
2171 HC te Sassenheim
20.00-22.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Tijd:

Waar gaan we u over informeren?











Belasting betalen over de erfdelen van de kinderen. Hoe kan dit en wat is er aan te doen?
Erfdelen van de kinderen opeten in een verpleegtehuis. Wat wordt hiermee bedoeld en wat
is een goed advies?
De gevaren van een oud testament. Is het slim om een nieuw testament op te stellen en
waarom en wat zijn de kosten?
Belasting besparen met een slim testament; Kan dat? Is het verstandig om het te doen?
Wat is een levenstestament en is het slim om er één te hebben?
Het verpleegtehuis en het opeten van je eigen huis. Wanneer en hoe?
Wat is raadzaam in dit geval? En hoe kun je anticiperen hierbij?
Hoe slim om te gaan met het spaargeld (geen risico, geen eigen bijdrage met jouw spaargeld,
slim schenken en toch de baas blijven van je geld). Kan dat?
Wat kun je nog belastingvrij schenken?
Welk bedrag kunnen de partner c.q. kinderen belastingvrij erven?
Hoe zit het met de samenwonenden?

Wilt u het antwoord op deze en andere vragen?
Dan bent u van harte welkom op de bijeenkomst van het FNV Lokaal Netwerk Bollenstreek.
De heer mr. R.W.B. Timmers, werkzaam als notaris bij notariskantoor Timmers, zal een presentatie
hierover houden en trachten u zo goed mogelijk te informeren.

Interesse?
U wordt verzocht zich aan te melden op mailadres lokaalfnvbollenstreek@gmail.com.
Mocht u niet over een mailadres beschikken, dan kunt u bellen naar Marcel van der Vlugt op
telefoonnummer 06- 16249017.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze uitnodiging, kunt u mailen naar het Lokaal Netwerk
Bollenstreek op mailadres lokaalfnvbollenstreek@gmail.com
Er is voldoende parkeerplaats aanwezig.
Wij verwelkomen u graag dinsdag 6 juni a.s.
Mocht u een kennis of familielid willen meenemen, dan is hij/zij van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van Lokaal FNV Bollenstreek

