1. Levenstestament en volmacht
In een levenstestament legt u vast
wie uw ﬁnanciële, medische en
persoonlijke zaken zal regelen als u
dit zelf niet meer kunt. En op welke
manier die persoon dat zal doen. Zo
houdt u zelf de regie.
Het levenstestament geldt jdens
uw leven en gaat dus niet over wat
er met uw bezi ngen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u
in een testament.
U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit.
Of u staat voor een ingrijpende opera e. Dan is het goed eens na te
denken over wie uw belangen behar gt als u dit zelf niet meer kunt.
Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen
geregeld.
Het voordeel van een levenstestament dat bij de notaris is
vastgelegd, is dat banken de genoemde vertrouwenspersoon
erkennen en dat die vertrouwenspersoon de benodigde
mach gingen verkrijgt om uw zaken te kunnen waarnemen.
Een op maat gemaakt levenstestament kost jd. De notaris bereidt
dit samen met u voor. De kosten voor een eenvoudig
levenstestament beginnen gemiddeld rond de 400 euro inclusief
btw. Dit is a ankelijk van uw wensen en situa e. Ieder
notariskantoor hee zijn eigen prijs en service.
Wat is een levenstestament en volmacht?
Een levenstestament bestaat vaak uit twee volmachten: een voor de
ﬁnanciële belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken.
U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Dat is
het levenstestament. Het is ook mogelijk om alleen voor uw
ﬁnanciële zaken een volmacht op te stellen. De mogelijkheden en
werkwijze van de notariële volmacht en het levenstestament zijn

hetzelfde. De informa e over het levenstestament geldt dus ook
voor de notariële volmacht.
Voorbereiding op uw levenstestament
Voordat u naar de notaris gaat is het goed eerst zelf na te denken
voor welke situa es u iets wilt regelen en over de keuze voor de
vertrouwenspersoon.
Uw wensen in kaart brengen
In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen
toekomst. Het kan gaan om:
• Uw ﬁnanciële en zakelijke belangen.
• De keuze voor wel of geen medische behandeling of reanima e.
• Uw persoonlijke wensen.
Benoemen vertrouwenspersoon
In uw levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die
namens u mag handelen. Dat kan één persoon zijn die alles regelt,
of u splitst de taken naar iemand voor ﬁnanciële zaken en een ander
voor medisch/persoonlijke. Houd er rekening mee dat zowel banken
als artsen maar één contactpersoon willen. Mensen die getrouwd
zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun
kinderen. Maar dat hoe niet. U kunt in principe iedereen vragen.
Het is vooral belangrijk dat uw belangen worden behar gd door
iemand in wie u het volste vertrouwen hee .
U gee in uw levenstestament instruc es voor de
vertrouwenspersoon. Dat kan variëren van globale kaders tot
gedetailleerde aanwijzingen. Het is ook goed om over een opvolger
van uw vertrouwenspersoon na te denken als deze niet meer in
staat is om zijn taken te vervullen.

