HET LEVENSTESTAMENT

wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt
Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk
krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied
kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of
uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt
uw onderneming voortgezet?
Het levenstestament
U kunt bij Notariaat Thielen een levenstestament opmaken.
In dit levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk
vertrouwt; u geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken,
om goede zorg te organiseren en om uw vermogen te beheren. U kunt hierbij uitgebreide
instructies geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.
Wanneer u voor één van de voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd
noodzakelijk dat de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt. Wanneer u
uw mening niet meer kenbaar kunt maken dan kan de kantonrechter deze niet meewegen bij
het nemen van zijn beslissing.
Wat kunt u opnemen in uw levenstestament?
1. Volmacht tot beheer en administratie
In uw levenstestament kunt u opnemen dat de gevolmachtigde uw gehele
administratie kan beheren. U moet dan denken aan het openen van rekeningen, het
storten en opnemen van bedragen van de rekeningen, het vertegenwoordigen bij
verschillende bedrijven, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen.
2. Medisch optreden
Het is mogelijk een behandelverbod op te nemen ingeval er zich een situatie voordoet,
waarin u dat zelf niet meer kunt verklaren.
3. Bewind en mentorschap
Ingeval er toch over uw vermogen een bewind of een mentorschap wordt aangevraagd
of ingeval u onder curatele wordt gesteld, kunt u laten opnemen in uw levenstestament
wie de functie van bewindvoerder, mentor of curator zou moeten vervullen, en
eventueel ook wie juist niet.
4. Herroeping volmacht
U kunt enige algemene regels opnemen over het herroepen van het levenstestament.
5. Toezichthouder op de gevolmachtigde
De gevolmachtigde dient rekening en verantwoording af te leggen omtrent de
verrichte (rechts)handelingen en een deugdelijke administratie te voeren.
6. Schenkingen, woningen, inboedel, uitvaart en nalatenschappen
U kunt allerlei bepalingen opnemen omtrent het aannemen (of doen) van schenkingen,
het beschikken en verhuren van woningen en de inboedel en het afwikkelen van
nalatenschappen.

Het levenstestament wordt ingeschreven bij het landelijk testamentenregister. Zo kunnen
artsen, rechters en notarissen nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij
de inhoud opvragen. Uw privacy is gewaarborgd en uw levenstestament is altijd terug te
vinden.
Vragen die aan de orde kunnen komen bij het opstellen van uw levenstestament:


Wie zou u willen benoemen tot gevolmachtigde?



Dient aan de volmachtverlening een beperking te worden gesteld, zoals bijvoorbeeld
een maximaal bedrag waartoe de gevolmachtigde kan optreden?



In geval van meerdere gevolmachtigden: mogen zij ieder afzonderlijk ook over
bijvoorbeeld registergoederen beschikken of dienen zij dit gezamenlijk te doen?



Wanneer dient de volmacht te eindigen? Bij uw overlijden of bij uw
ondercuratelestelling?



Mag de gevolmachtigde de volmacht aan iemand anders overdragen? Zo ja, wilt u al
iemand aanwijzen?



Mag de gevolmachtigde ook als wederpartij van zichzelf optreden?



Dient de gevolmachtigde loon voor zijn werkzaamheden te ontvangen? Zo ja, hoe
hoog is dit loon?



Dient de volmacht direct te werken of dient een arts te verklaren dat u het niet meer
kunt?



Heeft u een onderneming waarvoor u een gevolmachtigde zou willen aanwijzen?



Strekt de volmacht ook tot uw buitenlandse bezittingen (indien aanwezig)?



Wenst u een behandelverbod en/of een euthanasieverzoek op te nemen?



Wenst u een toezichthouder aan te stellen die toezicht houdt op de gevolmachtigde?
Zo ja, wie?



Indien er een bewind/mentorschap/curatele aangesteld wordt; wie zou u hiertoe willen
benoemen?



Wilt u uitvaartwensen opnemen en wilt u verwijzen naar codicillen?

Indien u vragen heeft en/of meer informatie wenst kunt u contact opnemen met
Notariaat Thielen onder nummer 0161-434050 of via e-mail:
notaris@notariaatthielen.nl.

