
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

WIE KRIJGT WELK DEEL? 

Ondanks een testament of een wettelijke verdeling kan het best  

lastig zijn om te bepalen wie bv die antieke vaas of oma’s  dure  

sieraden krijgt. NBON helpt u bij een eerlijke verdeling die naar

 ieders wens is. Dat voorkomt voor u onenigheid in uw    

         familie. 

Geraldine J. Doeleman 

Houtven 3 

7534 ND Enschede 

Tel:053-4618991   

Mob:06-57198481 

NBON@kpnmail.nl 

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl 
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N a l a t e n s c h a p s B e g e l e i d i n g  

O o s t  N e d e r l a n d  -  N B O N  

 

“Plotseling overleed onze  

vader. Onze moeder was al eerder 

overleden dus wij stonden alleen voor de afhandeling van de 

erfenis. Omdat we hier geen ervaring mee hadden en we zeker 

wilden weten dat we het goed aanpakten, hebben we aan 

NBON (Geraldine) gevraagd of zij ons hierbij wilde helpen. Wij 

zijn erg blij dat ze dit wilde doen omdat zij niet zomaar direct de 

aangifte voor erfbelasting deed, maar eerst bekeek hoe het 

testament van onze moeder er 10 jaar geleden uitzag. Daaruit 

bleek dat onze vader niet, zoals wij altijd gedacht hadden, als 

langstlevende de volledige nalatenschap op zijn naam had 

gekregen maar dat hij destijds alleen het vruchtgebruik had 

geërfd. Bij de aangifte erfbelasting  heeft Geraldine dus een 

veel lager bedrag aan kunnen gegeven dan wij aanvankelijk 

hadden gedacht. Toen de belastingdienst  ons vervolgens liet 

weten dat we een veel hoger bedrag moesten aangeven heeft 

Geraldine alle bewijzen bij elkaar gezocht en deze naar de 

belastingdienst gestuurd. En wat bleek; we hebben volledig 

gelijk gekregen. Dit scheelde ons zowaar duizenden euro’s ! 

ZEER ZEKER DE MOEITE WAARD DUS”. (M.H.) 
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Een Erfenis, en nu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NBON HEEFT RUIME ERVARING IN DE FINANCIELE DIENSTVERLENING.  HOE 

KUNNEN W E U VAN DIENST ZIJN?  

At Dolore ut bene ratis duis gilvus jugis hendrerit suscipit regula populus. Quae ludus os qui eu, gemino aliquip conventio. 

NALATENSCHAPSBEGELEIDING: 

• VERDELING VAN INBOEDEL 

• VERZEKERINGEN AFHANDELEN       

• AANGIFTE ERFBELASTING 

•VERKOOP WONING OF AUTO 

∙AFHANDELEN ABONNEMENTEN 

 

 

 

• GENITUS, TE VERO, ERAT. 

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning 
AFHANDELEN VAN UW ERFENIS EN FINANCIEEL INZICHT GEVEN. 

 

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is.  

Inzicht geven wanneer het gewenst is.  

Steun en vraagbaak in moeilijke tijden. 

Als een dierbare komt te overlijden  is dit een emotionele periode waarbij veel op u afkomt. Naast 

het verdriet verwerken krijgt u te maken veel zaken die geregeld moeten worden. Zaken waarmee  

u vaak geen ervaring heeft en waar uw hoofd niet naar staat. Daarom neemt 

NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland – NBON u veel werk uit handen. Dat betekent voor u dat 

u meer tijd en energie overhoudt voor het verwerken van het verlies. 

Maatwerk begeleiding en 
Financieel inzicht. 

AANGIFTE ERFBELASTING  

Bij de aangifte van erfbelasting komt veel 

kijken. Wat moet u opgeven en wat niet. Hoe 

moet u de verschillende zaken waarderen. Stel 

u erft een huis, reken je de vrije verkoopwaarde 

of de WOZ waarde? Moet u het dure schilderij 

aan de muur ook opgeven? En de auto dan? 

Dit zijn zaken waar u niet dagelijks mee te 

maken krijgt. Wanneer u NBON uw zaken laat 

behartigen kan dat soms duizenden euro’s 

schelen. Dat is toch zeker de moeite waard! 

INKOMSTEN BELASTING 

NBON heeft ook ruime ervaring met het doen 

van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt er voor kiezen om naast het maken 

van een financieel plan dat u financieel inzicht 

geeft, jaarlijks de inkomstenbelasting door 

NBON te laten aangeven. Dit scheelt u tijd en 

wellicht geld. Door deze jaarlijkse aangifte zal 

uw financieel plan ook up to date blijven. 

Hierdoor komt u op onverwachte momenten 

niet voor verrassingen te staan. 

NALATENSCHAPSBEGELEIDING  

Samen met u bepalen we welke werkzaamheden u 

uithanden wilt geven. U wordt voordurend op de 

hoogte gehouden van de vorderingen.  

 

ERFDOSSIER 

Samen met u maken we een dossier waarin alle 

zaken die uw nabestaanden nodig hebben bij 

overlijden verzameld worden. Dat voorkomt veel 

zoekwerk en stress op het moment dat uw 

nabestaanden zaken moeten gaan regelen.  

 

FINANCIEELINZICHT 

U krijgt volledig inzicht in uw huidige financiële 

situatie, Tevens krijgt u inzicht in uw financiële 

situatie bij pensioen, arbeidsongeschiktheid, 

werkloosheid en overlijden. Samen met u maken 

we een plan om voor al deze situaties meer 

financiële zekerheid te krijgen.  


