
Levenstestamenten, 

toezicht en administratie, 

executele en vereffening, 


bemiddeling en (juridisch) advies

Over Novakh 

Wij komen voor een eerste gesprek bij u 
thuis om rus3g met u alles door te 
spreken. Deze afspraak kan op een 
doordeweekse dag zijn, maar dit kan 
ook in het weekend of op een avond als 
u dat beter uit komt. Bij dat gesprek 
mogen kinderen, familieleden of een 
andere vertrouwenspersoon aanwezig 
zijn. Onze persoonlijke aanpak zorgt 
ervoor dat u van tevoren weet aan wie u 
uw persoonlijke zaken toevertrouwt. 

U kunt ervoor kiezen om Novakh als professioneel levensexecuteur aan te 
wijzen. Wij zorgen ervoor dat uw belangen zo goed mogelijk worden 
behar3gd en alles conform uw wensen wordt uitgevoerd.  

Maar ook uw administra3e is bij Novakh in goede handen, Novakh heeD een 
eigen administra3e dienst (Novakh Administra3e Service) waardoor u ervan 
verzekerd bent dat al uw zaken goed geregeld worden en er geen 
achterstanden in betalingen ontstaan.

Neemt u geheel vrijblijvend contact met mij op voor meer informa3e! 

Mevrouw K. Hartog,  uw persoonlijk adviseur! 
 
 Waarom zou u een levenstestament maken of een volmacht regelen? 

U heeD -als het goed is- al uw zaken goed verzekerd, uw auto, uw huis en 
inboedel tegen schade en u heeD een verzekering voor het geval er wordt 
ingebroken. Het opstellen van een volmacht of levenstestament zou net zo 
vanzelfsprekend moeten zijn. U regelt daarmee dat u zelf de regie kunt 
houden, zelfs als u niet meer alles zelf kan doen. Steeds meer mensen 
maken daarom een levenstestament. 

Met het ouder worden neemt ook de kans op het krijgen van een ziekte toe. 
De kans dat u een vorm van demen3e krijgt is gemiddeld 25%. Dagelijks 
krijgen 117 mensen een herseninfarct, 1 op de 3 houdt daar blijvende 
schade aan over. Zorg daarom dat u op 3jd uw wensen vastlegt.  
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 Stel dat u voor langere 3jd in een ziekenhuis of een verpleeghuis opgenomen 
moet worden voor behandeling of revalida3e. Of u moet een opera3e ondergaan 
waarvan u van tevoren niet kan inscha\en hoe het met u gaat na de opera3e. Of u 
merkt dat u door uw leeDijd vaker een beroep moet doen op anderen voor hulp. 

 De meeste prak3sche zaken worden dan wel geregeld, de buurvrouw neemt een 
extra boodschapje mee, de thuiszorg houdt uw huis schoon en de wijkverpleging 
zorgt voor u als u thuiskomt uit het ziekenhuis. 

 Maar wie gaat uw (financiële) zaken regelen als u daar zelf (3jdelijk) niet toe in 
staat bent? In wie heeD u vertrouwen en wie heeD volgens u voldoende verstand 
van zaken om ervoor te zorgen dat de administra3e en alles waar u zuinig op bent, 
in goede handen is?

 Uw financiële situa3e bespreekt u veelal liever niet met vrienden, kennissen of 
buren. Het is op zo’n moment goed om na te gaan denken in wie u vertrouwen 
heeD en wie u een volmacht wil geven. Dat kan een familielid zijn, een partner of 
een zoon of dochter. Maar dat hoeD niet, het is ook mogelijk een volmacht te 
geven aan een vriend of een professional zoals Novakh. 

 Iemand die alle taken mag uitvoeren heeD een algemene volmacht van u.  
Diegene heeD de bevoegdheid om namens u te  handelen waar nodig. Hij of zij 
kan zeer belangrijke en vergaande beslissingen nemen over uw vermogen! 

 U kunt er ook voor kiezen om iemand een volmacht te geven om bepaalde taken 
uit te voeren, dit heet een bijzondere volmacht. Welke keuze het beste bij uw 
situa3e past is abankelijk van uw privésitua3e (wel/geen kinderen, familie etc.) 
en uw persoonlijke wensen. 

Een levenstestament is uitgebreider en meer op maat gemaakt. In een 
levenstestament beschrijD u bijvoorbeeld wat er met uw huisdieren moet 
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gebeuren als u niet meer in staat bent om zelf voor ze te zorgen, of u beschrijD 
wat er met uw gegevens op sociale media moet gebeuren.  

 In uw levenstestament kunt u opschrijven hoe u zaken wilt regelen als u 
bijvoorbeeld na ziekte of een ongeval niet meer in uw oude huis kunt blijven 
wonen en moet verhuizen naar een verpleeginrich3ng of kleinere zorgwoning. 
Indien u niet in staat bent om dan kenbaar te maken wat er met bijvoorbeeld de 
oude an3eke kast moet gebeuren, dan kan het zijn dat deze bij een familielid 
belandt, waar u deze kast niet wilde hebben. Het zou best kunnen dat u dat wel 
goed geregeld hebt in uw testament, maar de inhoud van het testament wordt 
pas openbaar nadat iemand is overleden.  

 Het maken van een levenstestament kan veel misverstanden voorkomen. Door 
het opstellen van een levenstestament met daarin uw wensen en keuzes houdt u 
zelf zo lang mogelijk de regie in handen. 

 Behalve de prak3sche zaken die u kunt bedenken, kunt u in uw levenstestament 
ook uw wensen ten aanzien van uw levenseinde vastleggen. Of u kunt vastleggen 
of u wel of niet wil worden behandeld als u ziek bent. Mensen die dichtbij u staan 
hebben soms moeite met deze vragen of uw wensen. Het is belangrijk om al uw 
vragen en wensen te kunnen bespreken en hier goed over na te denken. 

 Wilt u meer informa3e over een volmacht, levenstestament of onze administra3e 
service, neemt u dan vrijblijvend contact op: 

Telefoonnummer: 06 371 471 56,  

Novakh helpt u graag met het opstellen van een  
algemene of bijzondere volmacht of een levenstestament.  

 Novakh helpt u graag met het opstellen van een  
algemene of bijzondere volmacht of een levenstestament.


