
 

 

Uw wensen met betrekking tot uw nalatenschap: 

 

 Uw wensen met betrekking tot de wijze waarop uw vermogen wordt verdeeld; 

 

 Uw wensen met betrekking tot uw roerende zaken zoals meubelen, 

kunstvoorwerpen, verzamelingen, juwelen, etc. Zijn bepaalde zaken voor 

bepaalde mensen of instanties bestemd?  Dient de hele inboedel te worden 

verkocht en te worden opgeteld bij het te verdelen vermogen? Heeft u in dat 

laatste geval voorkeuren voor (voor specifieke objecten) mogelijke kopers? Wat 

wilt u met goederen die van geen of geringe financiële waarde zijn (bijv. naar 

kringloopwinkel?); 

 

 Uw wensen met betrekking tot uw uitvaart (zie aandachtspunten uitvaart);  

 

 Uw wensen met betrekking tot de zorg voor uw eventuele kinderen?  

 

 Uw wensen met betrekking tot de  zorg voor uw eventuele huisdieren? 

 

 Wilt u wel/geen donor zijn, of die beslissing overlaten aan uw nabestaanden? 

 

 Uw wensen met betrekking tot sociale media (accounts als Linked-in, Twitter, 

Facebook etc.)? 

 

 Wie wilt u dat straks zorg draagt voor een zorgvuldige en correcte afhandeling 

van uw nalatenschap?  

 

 Uw wensen met betrekking tot  communicatie hierover met betrokkenen. 

 

  



 

Uw wensen in het geval u (al dan niet tijdelijk) niet meer in staat bent om 

zelfstandig beslissingen te nemen (zie ook het boekje “Het Levestestament” van EPN) 

 

Uw wensen: 

 Met betrekking tot (het beheer van) uw financiële zaken / vermogen 

 

 Met betrekking tot uw inboedel 

 

 Met betrekking tot (zorg voor) eventuele kinderen en huisdieren 

 

 Met betrekking tot (medische) zorg en  

 

 Met betrekking tot uw levenseinde (wilsverklaringen als behandelverboden of – 

geboden, niet-reanimeren, euthanasie etc.)  

 

 Met betrekking tot uw afscheid (denk bijv. aan bepaalde plekken waar u nog 

naartoe wilt, bepaalde mensen die u juist wel of niet wilt zien) 

 

 Wie wilt u ervoor zorg laten dragen dat bovenstaande zaken conform uw wensen 

worden uitgevoerd? 

 

 Wat zijn uw wensen met betrekking tot communicatie hierover met betrokkenen? 

  


