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van uw laatste levensfase.
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Welkom

Een levenstestament

Leefmeester

RegisterExecuteur

Calla Lelie is een fris, energiek en 
onafhankelijk assurantiebedrijf 
aangaande de bescherming van uw 
laatste levenswensen. 

Ik maak u wegwijs in uw “andere 
toekomst”. 

Calla Lelie is een erkend Leefmeester en 
RegisterExecuteur. Ik geef een 
onafhankelijk advies bij de wensen die u 
heeft over uw Nalatenschap, 
Wilsbeschikking en Uitvaart. Ik vertel u 
in “gewone taal” wat er mogelijk is en 
hoe u uw Nalatenschap op de juiste 
manier in een testament verwerkt. Zodat 
dit gebeurt zoals u wilt en u uw dierbaren 
verzorgd achterlaat.

o  Testament advies
o  Levenstestament
o  Nalatenschap afwikkeling 
o  Mediation

o  Wilsbeschikking
o  Behandelverbod
o  Uitvaartwensen 
o  Uitvaartmogelijkheden

Wie regelt uw zaken als u het niet 
meer kunt? 

Zeker als u alleenstaand bent is het 
belangrijk om even stil te staan dat u in 
situaties terecht kunt komen waarin u 
het zelf niet meer kan, bijvoorbeeld door 
ziekte of een ongeluk. 

Wie kunt u vertrouwen met uw 
financiële, persoonlijke en medische 
zaken? Of laat u het aan de rechtbank 
over met een onbekende bewindvoerder?



Fiscale gevolgen

Digitaal Nalatenschapsdossier

U itvaart

Wilsbeschikking
Zijn uw wensen en belangrijke 
documenten terug te vinden na uw 
overlijden?

Bij uitvoering van zijn werkzaamheden 
maakt de RegisterExecuteur gebruik van 
het unieke en persoonlijke digitale 
Nalatenschapsdossier. 

In dit Nalatenschapsdossier worden 
alle documenten en informatie met 
betrekking tot uw toekomstige 
Nalatenschap vastgelegd. Alles is op 
één plek terug te vinden. Door middel 
van uw eigen inlogcode heeft u 
doorlopend inzage in uw 
Nalatenschapsdossier. 

In overleg met uw RegisterExecuteur 
kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens 
up-to-date blijven.

Betalen uw erfgenamen niet te veel 
erfbelasting? 

De RegisterExecuteur kan voor u 
uitrekenen hoeveel erfbelasting uw 
erfgenamen moeten betalen over 
hetgeen zij van u erven. De 
RegisterExecuteur kan u adviseren op 
welke wijze besparing van erfbelasting 
mogelijk is. Soms kan het fiscaal 
verstandig zijn al eerder uw vermogen 
(deels) te schenken.

Wat wilt u zelf beslissen over uw 
afscheid?

Een Leefmeester legt u uit hoe het werkt 
met bijvoorbeeld een behandelverbod of 
donorwet. 

Wat kunt u zelf doen om uw wensen 
duidelijk te maken aan de (behandelend) 
arts zodat deze ook volgens de wet kan 
handelen?

Hoe zou u vorm willen geven aan 
uw afscheid? 

Veel mensen hebben ooit een 
uitvaartverzekering afgesloten bij (grote) 
maatschappijen. Maar passen deze nu 
nog bij u? Wilt u hen uw afscheid 
toevertrouwen? Of heeft u een 
levensverzekering die bij overlijden 
uitkeert? Staat deze dan nog wel op de 
juiste naam?

U bent niet verplicht dit bij hun af te 
nemen, maar soms heeft het wel 
bepaalde financiële consequenties. 

Neem tijdig de regie in handen.
Calla Lelie regelt en begeleidt op basis 
van persoonlijke wensen uw uitvaart of 
die van uw geliefde. Ongeacht waar u 
verzekerd bent. Zodat het een afscheid 
wordt dat bij u en uw naasten past. 



+31 6 199 261 12
jose@callalelie.nl
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José van Rijsbergen

Meer informatie?
Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust 

contact op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

tel:+31619926112 
mailto:jose%40callalelie.nl?subject=
http://www.callalelie.nl

