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Nieuwsbrief eerste kwartaal 2018 
 

 
 

 

Welkomstwoord 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Siemons administratie & 

nalatenschapscoaching. Deze nieuwsbrief zal van informeel 

karakter, maar informatief zijn. Op deze manier willen we 

zowel persoonlijk zijn, als u op de hoogte te houden van de 

actualiteiten binnen ons bedrijf en de wetgeving die van 

belang is rondom nalatenschappen. Daarnaast hechten wij 

waarde aan uw inbreng. 

 

 

Amy Siemons 

 

Kennismakingsaanbod  
 

Hierbij bied ik u als nieuwsbrief abonnee de mogelijkheid om 

tegen gereduceerd tarief uw persoonlijk levensdossier op te 

stellen. Uw nalatenschap en uw wensen in kaart brengen in een 

vroegtijdig stadium geeft een gevoel van rust en controle. 

Daarnaast geeft het uw nabestaanden een goed uitgangspunt 

bij (onverwachts) overlijden en kunnen eventuele knelpunten 

tijdig gesignaleerd worden. 

Ook het vastleggen van uw wensen als het gaat om wie uw 

belangen behartigt wanneer u door ouderdom en/of ziekte zelf 

niet langer in staat bent uw beslissingen te nemen of te 

handelen, komen hierbij aan de orde. 

 

 

Bent u een werkgever en/of een professional in financiële 

dienstverlening? Dan kom ik graag met u in contact om te 

bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

 

 

Meld je nu aan voor de 

gratis informatieavond! 

Dinsdag 15-5-2018  

Locatie: Helmond  

(exacte locatie afhankelijk 

van aantal aanmeldingen) 

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur  

 

Onderwerp: 

• Heeft u uw zaken 

goed geregeld? 

• Wat gebeurt er 

wanneer u het niet 

meer weet? 

• Hoe zorgt u ervoor dat 

iemand uw 

administratie kan 

overnemen? 

 

Wijziging in het 

huwelijksvermogensrecht 

per 1 januari 2018   

  Hoe dit voor u van    

  toepassing kan zijn kunt u   

  hier lezen. Was u reeds   

  gehuwd voor 2018,  

  blijft de situatie ongewijzigd. 

http://www.amysiemons.nl/kennismakingaanbod/
http://www.amysiemons.nl/kennismakingaanbod/
http://www.amysiemons.nl/events/gratis-informatieavond/
http://www.amysiemons.nl/events/gratis-informatieavond/
http://www.amysiemons.nl/belangrijke-wijziging-in-het-huwelijksvermogensrecht-per-01-01-2018/
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Vraag: Mijn zoon gaat trouwen met een vrouw die al twee 

kinderen heeft uit een eerdere relatie. Als mijn zoon nu voor mij 

komt te overlijden zijn die kinderen dan mijn kleinkinderen en 

erven ze ook van mij? 

Antwoord: Nee, deze kinderen erven niet van u, want ze zijn geen 

'eigen' kinderen van uw zoon. Om erfgenaam volgens de wet te 

kunnen zijn moet er een bloedverwantschap zijn tussen de erflater 

(degene die de erfenis achterlaat) en de erfgenaam (degene 

die erfenis ontvangt). Als iemand niet wil dat bloedverwanten 

erven dan moet dat worden vastgelegd in een testament. 

 

 

Weet u wat een uitvaart kost? 

Veel mensen schatten de kosten van een uitvaart veel te 

laag in, blijkt uit onderzoek. Men heeft niet of nauwelijks een 

idee van wat de verzekering vergoedt. Daarnaast zijn er 

natuurlijk nog een heel aantal mensen die zeggen "Zo'n 

verzekering, dat heb ik helemaal niet nodig. Het geld komt 

wel uit mijn bezittingen als ik er niet meer ben". Hier zitten 

echt wat haken en ogen aan.  

 

De opdrachtgever van de uitvaart is in eerste instantie 

verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de 

uitvaart.  

Natuurlijk mag dit verrekend worden met de nalatenschap. 

Echter dient de rekening vaak binnen 14 dagen betaald te 

worden. Wanneer het geld dan in de woning zit en er niet 

voldoende spaargeld is, kan dit voor nare verrassingen 

zorgen. 

 

Lukt het de opdrachtgever namelijk niet om te betalen, dan 

zijn de erfgenamen aansprakelijk en uiteindelijk de bloed- 

en aanverwanten van de overledene. 

 

 

 

Vraag van de lezer 

 

In deze rubriek behandelen we vragen die gesteld worden 

door lezers. Omdat dit de eerste nieuwsbrief is, gaat het 

deze keer om een vraag die vaak veel gesteld is in de 

afgelopen periode. 
 

 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen naar 

aanleiding van deze 

nieuwsbrief. 

 

of  

 

Heeft u andere vragen met 

betrekking tot 

nalatenschappen of het 

voeren van uw 

administratie, neem dan 

vrijblijvend contact op om 

uw hulpvraag te bespreken. 

 

 

 

 

Heeft u interessante 

informatie voor onze             

nieuwsbrief?  

Mail deze dan naar 

onderstaand adres. 

 

 

 

 

 

Contact informatie: 

 
Mail: info@amysiemons.nl 

Bel:  0613419875  

 

Meer informatie vind u op: 

www.amysiemons.nl 

 

 

 
 

http://www.amysiemons.nl/nederlander-schat-kosten-uitvaart-te-laag-in-en-weet-niet-wat-verzekering-dekt/
mailto:info@amysiemons.nl
http://www.amysiemons.nl/

