CHECKLIST
LEVENSTESTAMENT

Inleiding
Op verzoek van een aantal bezoekers bij één van onze lezingen heeft Levenstestamentmaken.nl een
korte checklist opgesteld zodat u zich beter kunt voorbereiden op een eerste bespreking, waardoor de
kosten kunnen worden beperkt.
Bij deze checklist worden een aantal algemene vragen gesteld. Naarmate u uw wensen preciezer en
specifieker formuleert, kan uw gevolmachtigde beter vorm geven aan uw wensen en maakt u het voor
hem of haar ook eenvoudiger.
Belangrijk om te weten is dat het levenstestament altijd kan worden aangepast of herroepen ( zolang
u niet wilsonbekwaam bent).

Deel 1 Algemene Volmacht
Aan wie wenst u volmacht te geven voor al uw zakelijke belangen zoals uw bankzaken, de
eventuele verkoop van uw huis, etcetera


Mijn partner en als deze niet kan of wil, mijn kinderen gezamenlijk



Mijn partner en als deze niet kan of niet wil de navolgende persoon
o



__________________________________________________

De heer/mevrouw
En als deze niet wil niet kan de navolgende persoon:
o



_________________________________________

Anders, namelijk:
o

_________________________________________

Beperkingen volmacht


De volmacht geldt voor alle rechtshandelingen gelijk;



Voor bepaalde rechtshandelingen, zoals de verkoop van mijn huis en het doen van
schenkingen dient een derde (toezichthouder) vooraf goedkeuring te verlenen;



Voor bepaalde rechtshandelingen zijn mijn kinderen zelfstandig bevoegd, maar voor
andere, zoals de verkoop van mijn huis en het doen van schenkingenm alleen
gezamenlijk;

De volmacht gaat in


Direct na ondertekening van het levenstestament
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Als vast is komen te staan dat ik wilsonbekwaam ben ter zake van bepaalde
rechtshandelingen;

Deel 2 Medische Volmacht
Tot mijn medisch gevolmachtigde wens ik te benoemen:


Mijn partner en als deze niet kan of wil, mijn kinderen gezamenlijk;



Mijn partner en als deze niet kan of niet wil de navolgende persoon:
o



__________________________________________________

De heer/mevrouw
o

_________________________________________

en als deze niet wil niet kan de navolgende persoon:
o


_________________________________________

Anders, namelijk:
o

_________________________________________

Ik wens dat de navolgende onderwerpen worden opgenomen in mijn levenstestament


Behandelverbod (eigen tekst wenselijk; waarom en in welke situatie);



Niet reanimatieverklaring (eigen toelichting wenselijk);



Euthanasieverzoek (eigen tekst wenselijk; wat is voor u ondraaglijk lijden);

Bij de bespreking en de toelichting op uw levenstestament zal uitgebreid op de consequenties en
voorbehouden worden in gegaan.

Deel 3 Rechterlijke instructies
Ik wens wel/niet dat mijn wensen kenbaar worden gemaakt aan een rechter voor het geval een rechter
in verband met mijn wilsonbekwaamheid een curator, bewindvoerder of mentor benoemt.
Deel 4 Toezicht
Ik wens tot toezichthouder te benoemen:


De heer/mevrouw:
o

_________________________________________

en als deze niet wil niet kan de navolgende persoon:
o



_________________________________________

Anders, namelijk_ ______________________________
o

_________________________________________

Ik wens dat de toezichthouder driemaandelijks/halfjaarlijks/jaarlijks* contact opneemt met mijn
gevolmachtigden en mij bezoekt of laat bezoeken in mijn verpleeg/verzorgingstehuis om te bekijken of
invulling wordt gegeven aan mijn wensen.
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Deel 5 Instructies aan gevolmachtigde(n) / curator / bewindvoerder
Ik wens wel/niet dat er schenkingen aan mijn (klein)kinderen worden gedaan;
Zo ja


In lijn met mijn eerdere schenkingen



Alleen de jaarlijkse vrijstellingen



Gericht op maximale besparing aan erfbelasting



Tot een restvermogen bij mij resteert van



Mits alle kinderen of kleinkinderen gelijk worden behandeld

Ik wens wel/niet dat er schenkingen worden gedaan aan goede doelen
Zo ja:


In lijn met mijn eerdere schenkingen



Anders, (aparte instructie aanleveren)

Deel 6 Persoonlijke wensen
De persoonlijke wensen kunnen opgenomen worden in het levenstestament. Het is ook mogelijk om
een schriftelijke instructie te maken voor de uw gevolmachtigde. Voor de relevante zaken waar kosten
mee gemoeid zijn geniet het voorkeur om deze op te nemen in het levenstestament. Voor de kleinere
zaken adviseren wij een instructie.
Woonwensen
Ten aanzien van mijn verpleeg verzorgingswensen geldt het navolgende:


Ik wens zolang mogelijk (zolang ik het kan betalen) thuis te blijven wonen;



Ik wens als ik niet langer thuis kan wonen, te worden verzorgd in het navolgende
verpleeg/verzorgingstehuis__________________________________________



Ten aanzien van het verpleeg/verzorgingstehuis heb ik de navolgende wensen
o

_____________________________________________________________

o

_____________________________________________________________

o

_____________________________________________________________

Inboedel


Ik ben zeer gehecht aan de navolgende zaken die ik graag om me heen heb, ook als ik in
een verpleeg of verzorgingstehuis dien te worden opgenomen.



Terzake van mijn overige inboedelgoederen wens ik als ik deze inboedelgoederen:\
o

worden opgeslagen

o

worden verkocht

o

verdeeld onder mijn erfgenamen

o

anders, namelijk:

Algemene wensen:
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Aan de navolgende wensen zijn kosten verbonden voor u zelf, maar ook voor u begeleider, waarmee
u instemt dat die voor uw rekening komen
Ik wens


Eens per week/maand/kwartaal een museum te bezoeken;



Eens per week/maand/kwartaal een concert te bezoeken;



Eens per week/maand/kwartaal buiten te wandelen;



Eens per week/maand/kwartaal bezoek te ontvangen, ook al is dat geen familie of
bekende;



Een per week/maand/kwartaal week naar de kapper te gaan;
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