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1. Kies voor erfstelling of legaat
 Bij een erfstelling wordt het netto bedrag van uw nalatenschap onder de
erfgenamen verdeeld. Bij een legaat laat u een vast geldbedrag na.

2. Benoem een executeur
 Hoewel het niet verplicht is, is het verstandig in uw testament een executeur
te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend zijn.
Deze persoon wikkelt na uw overlijden uw nalatenschap af. Overleg van
tevoren altijd met deze persoon of hij of zij daadwerkelijk de taken van het
executeurschap wil en kan uitvoeren. U kunt uw nalatenschap
(tegen vergoeding) ook laten afhandelen door een professionele executeur
zoals uw notaris.

3. Kies een notaris
 Wanneer u eenmaal heeft bepaald wat er in uw testament moet komen,
is het tijd om op zoek te gaan naar een notaris die bij u past en uw wensen
begrijpt. Hij of zij kan u begeleiden bij het opstellen van uw testament.
Op www.notaris.nl vindt u algemene informatie over notarissen. Ook kunt
u bellen met de Notaristelefoon: 0900-3469393 (op werkdagen tussen
09.00 en 14.00 uur, 80 cent per minuut).

4. Overleg met de notaris over uw wensen
 Heeft u een notaris gevonden, dan maakt u een afspraak om uw wensen te
bespreken. De notaris informeert u over de mogelijkheden en de kosten, en
stelt een concepttestament op.
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5. Onderteken het testament
 Maak een vervolgafspraak met uw notaris om de tekst samen door te
nemen. U kunt dan nog wijzigingen aanbrengen. Is alles naar wens, dan
ondertekent u het testament bij de notaris. U ontvangt hiervan digitaal of
per post een afschrift. De notaris bewaart het origineel en registreert het bij
het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Uw testament is dan altijd
vindbaar na uw overlijden.

6. Informeer ons
 Laat het Allard Pierson weten dat u de instelling heeft opgenomen in uw
testament. Dit is niet verplicht, maar wij vinden het fijn om dit te weten.
We kunnen u dan namelijk betrekken bij onze activiteiten,
u bedanken en uitnodigen voor evenementen. Zo krijgt u wellicht een nog
beter gevoel over datgene waaraan u later bijdraagt.

Handig om mee te nemen naar de notaris:
- legitimatiebewijs
-  adresgegevens, geboortedatum en -plaats

van de begunstigden(n)
- eerder opgestelde testamenten (of een kopie hiervan)
- naam van de persoon die u wilt benoemen als executeur
-  onze juiste en volledige gegevens voor in uw testament:
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