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Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In tegenstelling
tot een testament waarin wordt vastgelegd wat er na een overlijden met de
nalatenschap moet gebeuren, bevat een levenstestament informatie die met
name belangrijk is tijdens het leven.
In het levenstestament kunt u aangeven aan wie u een volmacht geeft om
namens u uw zaken te behartigen als u dat zelf, ten gevolge van een langdurige
ziekte of een ingrijpende gebeurtenis, niet meer goed kunt. Vaak zal die
gevolmachtigde een echtgenoot, partner of vriend(in) zijn, maar u kunt er ook
voor kiezen uw belangen door Nabestaandenzorg Amsterdam te laten
behartigen.
Het levenstestament bevat tevens persoons- en familiegegevens, financiële
gegevens, overzicht van pensioenafspraken, gegevens van uw polissen,
donorcodicil, lidmaatschappen en abonnementen en andere zaken die voor u
van belang zijn, zoals uitvaartwensen. Desgewenst stellen wij samen met u dit
levenstestament op. Uw naasten zullen u dankbaar zijn en u heeft geen zorgen
meer in de wetenschap dat uw zaken prima geregeld zijn.
Met het opstellen van een levenstestament legt u alles vast waarvan u wilt dat
uw nabestaanden er aandacht aan besteden. Hiermee houdt u zoveel mogelijk
zelf de regie en bent u ervan verzekerd dat de nabestaanden op de hoogte zijn
van uw wensen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het invullen van een levenstestament
rust geeft. De wetenschap dat zaken goed geregeld zijn, biedt ruimte om meer
te genieten.

Een levenstestament bevat onder andere:
•

Een wilsverklaring: hierin worden uw medische beslissingen vastgelegd,
zoals een niet-reanimeren wens.

•

Een volmacht: wie mag u vertegenwoordigen op het moment dat u dit
zelf niet meer kunt. Dit geldt zowel voor uw financiële zaken als uw
medische belangen.

•

Al dan niet bestaan van donorcodicil en/of een niet-reanimeren
verklaring

•

Uw persoonlijke gegevens

•

Uw financiële zaken

•

Uw uitvaartwensen

•

Informatie over abonnementen en lidmaatschappen

•

Gebruikersnamen en wachtwoorden van uw computer en social media
zoals Linked In, Twitter en Facebook

•

Een codicil: hierin kunt u vastleggen aan wie u uw persoonlijke
eigendommen nalaat, bijvoorbeeld uw antieke klok of die mooie ring
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die al generaties lang in de familie is (dit is een handgeschreven
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document dat moet worden voorzien van datum en handtekening).
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Nadenken over hoe het allemaal geregeld moet worden na een overlijden is
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geen dagelijkse bezigheid. Toch is het van groot belang om hier aandacht aan
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te besteden en dit te bespreken met uw naasten. Belangrijke vragen zijn
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bijvoorbeeld: wie gaat de uitvaart regelen en wat zijn hierbij uw wensen? Wie
gaat de spullen opruimen en verdelen? Wie zorgt voor de financiële afhandeling
van de nalatenschap?
De belangrijkste vraag is: wie geeft u het vertrouwen?
Een levenstestament is hét aangewezen document om deze zaken vast te
leggen.
Nabestaandenzorg Amsterdam kan u als geen ander hierbij adviseren.
U kunt het levenstestament zelf invullen, maar heeft u behoefte aan
ondersteuning dan staan wij u graag terzijde. Nabestaandenzorg Amsterdam
bezoekt u thuis en samen brengen we de situatie in kaart en vinden we een
goede balans tussen enerzijds het zakelijke belang en anderzijds de emoties die
met een verlies gepaard gaan. Het geeft rust te weten dat alles zorgvuldig is
geregeld. Desgewenst kan Nabestaandenzorg Amsterdam optreden als
levensexecuteur waarbij we zorgdragen voor de juiste verdeling van de
aanwezige goederen en het nagelaten vermogen. Onze bemoeienis kan
spanningen binnen de familie voorkomen.
Het model levenstestament dat wij hanteren voorziet in de meest gangbare
vragen en geeft u de mogelijkheid om een of meer gemachtigden aan te wijzen
voor de meest voorkomende situaties. Ieder leven is echter verschillend, zodat
maatwerk is vereist om uw levenstestament precies die inhoud te geven die u
zich wenst. Nadat alle gegevens zijn vastgelegd is het sterk aan te bevelen om
uw levenstestament te laten ‘legaliseren’. Dit houdt in dat de volmachtgever en
de gevolmachtigde(n) samen ten kantore van de notaris verschijnen om daar
hun handtekening onder het levenstestament te zetten. De verklaring van de
notaris dat de handtekeningen behoren bij de personen die als partijen
optreden vergemakkelijkt in hoge mate het verkeer met instellingen zoals
banken en verzekeringsmaatschappijen. Wanneer u ons aanwijst als
gemachtigde nemen wij de kosten van legalisatie voor onze rekening.
Wanneer u besluit om alleen het model levenstestament aan te schaffen en
geen contact met ons opneemt, dient u zelf zorg te dragen voor legalisatie zo u
dat wenst.
Uw levenstestament wordt opgeslagen in uw eigen computer en kan
desgewenst door onze vaste notaris geregistreerd worden in het Centraal
Levenstestamentenregister. U kunt ook een papieren versie invullen en thuis
bewaren.
Als cliënt kunt u gebruik maken van onze juridische service via email.
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Wilt u uw naasten ook goed geïnformeerd achterlaten? Maak een account aan
en start meteen met de aankoop van uw levenstestament.
Vragen? Vul het contactformulier in op onze website in bel 06-51440264.
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