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Deze checklist hoort bij het levenstestament van: …………………………………..(naam) 

 

□ Ik ben alleenstaand en ik wil een algemene volmacht geven aan: 

□ mijn kind(eren) 

□ anders, namelijk:  …………………….. 

□ Wij zijn een stel en wij willen een algemene volmacht geven aan: 

□ elkaar en één of meer kinderen 

□ anders, namelijk:  …………………….. 

 

Wil je een taakverdeling in je levenstestament? 

□ Nee, elke gevolmachtigde gaat over elk onderwerp 

□ Ja, ik wil meerdere personen benoemen met ieder een eigen taak 

 

Wanneer wil je dat de volmacht ingaat? 

□ Meteen, want de volmacht moet ook werken als ik in het verpleeghuis zit of in het ziekenhuis lig 

□ Pas als ik wilsonbekwaam ben (dementie, coma) en ik wil □ wel □ geen toezichthouder benoemen 

 

Als je meer dan één gevolmachtigde benoemt: 

□ De gevolmachtigden zijn samen bevoegd 

□ Elke gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd 

□ Mijn partner is zelfstandig bevoegd en mijn kinderen zijn samen bevoegd 

□ De gevolmachtigden zijn in volgorde bevoegd, eerst nummer 1, daarna nummer 2, etc. 

 

Mag de gevolmachtigde schenkingen doen? 

□ Nee ik wil niet dat de gevolmachtigde schenkingen doet 

□ De gevolmachtigde mag doorgaan met de schenkingen die ik zelf al maandelijks of jaarlijks doe 

□ De gevolmachtigde mag een grote schenking doen aan mijn kinderen of kleinkinderen 

□ De gevolmachtigde mag een grote schenking doen aan mijn toekomstige erfgenamen 

 

Mag de gevolmachtigde je geld uitlenen? 

□ Nee ik wil niet dat de gevolmachtigde mijn geld uitleent 

□ Ja, de gevolmachtigde mag mijn geld uitlenen aan ………………………. 

 

Wil je bij de notaris iets vastleggen over je levenseinde? 

□ Nee, want ik heb al een wilsverklaring gemaakt over mijn levenseinde 

□ Nee, ik ga zelf nog een wilsverklaring maken over mijn levenseinde 

□ Ja, ik wil een wilsverklaring over mijn levenseinde opnemen in mijn levenstestament 

□ Ik heb al een wilsverklaring gemaakt en ik wil deze graag toevoegen aan mijn levenstestament 

 

Heeft de gevolmachtigde recht op een beloning? 

□ Nee, geen loon maar wel een vergoeding van eventuele onkosten 

□ Ja, wel een loon □ op uurtarief □ vast bedrag per jaar □ anders: …………………….. 


