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ormaat Notarissen zijn notariële professionals. Mensen met jarenlange
er varing op het gebied van juridische en fiscale zaken. Onderwerpen
waarmee je ongetwijfeld te maken krijgt als je bijvoorbeeld een huis
koopt, gaat trouwen of kinderen krijgt. Notarissen hebben de wettelijke
plicht hun notariële kennis ‘ten dienste van het publiek’ te stellen. Op een
onaf hankelijke, betrouwbare manier.

Maar er is meer

Testament Scan

Goede notariële dienstverlening
is overal in Nederland te krijgen.
F ormaat Notarissen biedt naast het
algemene notariële dienstenp akket
een aantal aantrekkelijke extra
diensten.

Heb je een testament die al een
aantal jaren geleden is opgesteld?
Misschien zijn omstandigheden of
persoonlijke voorkeuren inmiddels
veranderd. Ook wijzigt de wetgeving
regelmatig. Daarom is het belangrijk
om een testament regelmatig te laten
controleren. Formaat Notarissen
ontwikkelde hiervoor de Testament
Scan. Die bied je de mogelijkheid om
het testament in overleg te herzien
als daar aanleiding toe is. Voor jou is
dat handig en gemakkelijk, voor ons
niet meer dan vanzelfsprekend.

Zonder zorgen
Een leven zonder zorgen is een
utopie. Maar Formaat Notarissen
kan je bij belangrijke beslissingen in
je leven helpen door je te informeren
en adviseren, en je hierdoor voor
valkuilen te behoeden. Zodoende
biedt Formaat Notarissen het gratis
Notarisabonnement aan.
Als je je hierop abonneert
ontvang je voortaan gratis
de nieuwsbrief Informeel
dat vol staat met handige
tips en wetenswaardigheden.

e
Geld goederen

Huis kopen?
Vraag de gratis kopers-dvd aan.
Deze dvd geeft je informatie over wat
een Formaat Notaris voor je kan doen
om jou eigenaar van je (droom)huis te
maken. Deze dvd krijg je op verzoek
toegestuurd door jouw Formaat
Notaris.

Volmacht Scan en
levenstestament
Er kunnen zich momenten voordoen
waarop jij niet in staat bent zelf
belangrijke beslissingen te nemen.
Bijvoorbeeld vanwege ziekte of
afwezigheid. Met een volmacht van
Formaat Notarissen wijs je zelf een
zaakwaarnemer aan die je vertrouwt.
Hij of zij neemt dan belangrijke
beslissingen voor jou als je daar zelf
niet toe in staat bent. Het kan daarbij
gaan om privé-beslissingen, zoals de
aankoop van een huis, en beslissingen

met betrekking tot jouw bedrijf.
Met de Volmacht Scan van Formaat
Notarissen wordt de volmacht in
overleg met jou actueel gehouden.
Het is ook mogelijk de volmacht uit
te breiden met wensen en regelingen
op medisch gebied; dan wordt de
volmacht een levenstestament.

Formaat Notaris
Forma at Notarissen is een landelijk
net werk van samenwerkende
notariskantoren in Nederland.

Zo is er altijd wel een notaris
kantoor van Forma at Notarissen
in jou w directe nabijheid.
Forma at Notarissen sta at voor
diensten die zijn afgestemd op
de wensen en verlangens van de
moderne Nederlander. Bij Forma at
Notarissen prof iteer je van de
k racht en kunde van een g root,
landelijk net werk van notarissen.
Neem contact met ons op voor
v ragen of het maken van een
afspra ak. Wij nemen g ra ag de tijd
voor jou.
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Brouwersstraat 8, 7941 BP Meppel
Telefoon 0522-252850
E-mail info@meppel.lexisnotarissen.nl
Westerstraat 80, 7963 BE Ruinen
Telefoon 0522-470337
E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl
Meppelerweg 6, 7921 VP Zuidwolde (Dr.)
Telefoon 0528-371228
E-mail info@dewolden.lexisnotarissen.nl
www.lexisnotarissen.nl

Aan de tekst in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

