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Metis Notarissen
Metis Notarissen is sinds 1 november 2009
het grootste notariaat van Limburg. Naast
het hoofdkantoor in Beek (bij MaastrichtAirport), heeft Metis Notarissen vier kleinere
vestigingen waardoor het notariaat overal en
voor iedereen bereikbaar is.
Wij hebben voor ieder rechtsgebied een
specialist in huis die alle ins en outs van

HOE DOE JE DAT?

het vakgebied kent en u met raad en daad
bijstaat. Wij gaan ervoor om voor uw juridisch
vraagstuk de best mogelijke oplossing
te zoeken. Zo biedt het notariskantoor
specialisten op het gebied van wonen,
relatie en erven, ondernemen, agrarisch en
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Scheiden
Checklist testament

Is uw testament van voor 2003?

Ja: In 2003 is het erfrecht aangepast waardoor het kan dat uw
testament niet meer voldoet aan uw wensen. Bijvoorbeeld dat er
geen rekening gehouden wordt met de eigen bijdrage in de zorg.

Ja

Nee

Ja

Nee

Is uw testament opgemaakt tussen 2002 en 2010?

Ja: De kans is groot dat uw testament leidt tot een veel grotere heffing
aan erfbelasting dan nodig is. In 2010 is de successiewet gewijzigd,
waarbij de tariefstructuur en de vrijstellingen zijn veranderd. Door de
wijziging van de wet, maar ook ontwikkelingen in het recht, kan uw
testament niet meer voldoen aan uw wensen. Ook wordt geen rekening
gehouden met de eigen bijdrage AWBZ.

HOE DOE JE DAT?

internationaal privaatrecht. Dit doen wij in

begrijpelijke taal,
van mens tot mens.
Op 15 september 1797 werd de allereerste echtscheiding
uitgesproken
in Zodat u
alles
goed
geregeld
heeft,
voor
nu
en later.uit
Nederland. Waar het destijds nog een unicum was dat een getrouwd koppel
elkaar ging, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
dat één op de drie huwelijken eindigt in een breuk. Dat maakt aandacht voor
zorgvuldig scheiden van groot belang. Er komt immers veel bij kijken. Gelukkig
staat u er niet alleen voor. De deskundigen van Metis Notarissen adviseren u
graag bij het opstellen van een scheidingsconvenant of een ouderschapsplan.
Mét aandacht voor emoties van alle betrokkenen, de belangen van eventuele
kinderen en een duurzame oplossing voor de toekomst. Maar wat zijn een
scheidingsconvenant en ouderschapsplan eigenlijk?
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Test uw testament
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welijkse voorwaarden en testamenten te regelen
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VERDER HELPEN
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