
“Enkele actuele notariële thema’s” 
 
 
 

door 
de heer D. (Dré) Teeuwen 

 
Woensdag 20 juni 2018 om 20:00 uur bij  De Diepen 

 
 
Na een reeks lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen zal de spreker van deze lezing aandacht 
gaan besteden aan een aantal zaken, die alle leden van de sociëteit ongetwijfeld zullen aanspreken, 
maar vooral ook bezighouden.  
 
Aan bod komen o.a.:  
 

Schenkingsrecht of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven 
over schenkingen. Of je schenkbelasting moet betalen, en hoeveel, hangt af van de hoogte van het 
geschonken bedrag en de relatie tussen schenker en ontvanger. 
 
 
 

  Een testament is een notariële akte die gebruikt wordt om de 
afwikkeling van de nalatenschap in vast te leggen. Een testament kan gebruik worden om aan te 
geven wie er wel of juist geen erfgenamen zijn. Iedereen van zestien jaar of ouder kan 
een testament opstellen. 
 
 
 

Een Levenstestament is een document dat wordt opgemaakt als 
een volmacht en waarin u een aantal zaken vastlegt voor het geval er tijdens uw leven iets 
gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. U gaat zelf de regie houden ook in 
moeilijke omstandigheden. 
 
 



 Mensen maken steeds vaker gebruik van de familielening. 
Ouders hebben flink wat spaargeld op de bank tegen een zeer lage rentevergoeding én de 
kinderen kunnen het geld gebruiken voorde aankoop van een woning. Naast de reguliere 
bank treedt de familie dan op als lening verstrekker. Dit soort constructies is niet altijd 
zonder gevaar. 
 
 
 
 

 Nieuwe wet erfrecht: betere bescherming erfgenamen 
Wanneer iemand overlijdt, komen nabestaanden vaak in een achtbaan van emoties terecht. 
Ineens is een dierbare er niet meer. Iemand aan wie je veel herinneringen hebt, van wie je 
veel gehouden hebt. Eigenlijk wil je op zo’n moment helemaal niet over praktische zaken 
nadenken die ook bij een overlijden horen. Zoals een erfenis. Of een schuld…. 

 
 
 
 

De heer Dré Teeuwen, van Notariskantoor Teeuwen uit Boxmeer 
verzorgt vele lezingen voor een breed publiek. 

Tijdens de lezing kunnen vragen gesteld worden of suggesties worden gedaan voor thema’s 
die (nog) niet aan bod zijn gekomen. 
 
 
 
 
 

De lezing start om 20:00 uur. 

Inloop vanaf 19:30 uur 
 


