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Bij uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek fd. kunt u terecht voor het afsluiten van een hypotheek, 

verzekering of krediet. Onze dienstverlening gaat veel verder. Wij kunnen u tevens ondersteunen bij 

het afwikkelen van de nalatenschap van u of uw dierbare(n). 

 

Na het overlijden dienen enorm veel zaken direct geregeld te worden. De bode komt langs om samen 

met de nabestaanden de uitvaartwensen te bespreken. Maar als de uitvaart eenmaal heeft 

plaatsgevonden, begint de werkelijke zoektocht. En dan te weten dat de meeste nabestaanden 

volledig onbekend zijn met het afwikkelen van een nalatenschap. 

 

In deze brochure zetten wij uiteen welke taken wij o.a. voor u uit handen nemen als u gebruik maakt 

van ons diensten m.b.t. [Afwikkeling Nalatenschap]. 

 

Wij hebben onze diensten in drie afzonderlijke pakketten voor u opgedeeld: 

Pakket 1:   'Vooraf goed geregeld' pakket 

Pakket 2: 'Actualisatie' pakket 

Pakket 3: 'Afwikkeling nalatenschap' pakket 

 

 

 

 

 

 

Alle drie de pakketten zijn afzonderlijk af te nemen! 

 

Een goede voorbereiding zorgt voor een betere & snellere afwikkeling. Daarom zijn er nu al zaken die 

geregeld moeten worden om de uiteindelijke afwikkeling soepel en volgens wens van de overledene 

af te ronden. 

 

 

 

 

 

 

• Inventariseren van uw wensen 

• Erfenisdossier opstellen 

• Samen met u onderzoeken wij of u uw nalatenschap juist in een testament heeft 

vastgelegd. 

• Wij bespreken met u de mogelijke verbeterpunten in het testament. 

• Wij gaan u adviseren over aanvullende testamenten. 

• Wij adviseren u wat te doen, om de belastingdruk voor uw nabestaanden te 

verminderen. 

• Wij gaan samen met u onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgdragen dat u zo min 

mogelijk eigen bijdragen dient te betalen. Als u op enig moment in een 

verzorgingshuis wenst of dient te gaan wonen. (Er wordt namelijk om een financiële 

bijdrage gevraagd als u vermogen heeft. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte 

'Vooraf goed geregeld' 

 

'Actualisatie'  

 

'Afwikkeling 

 nalatenschap' 

'Vooraf goed geregeld' 
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van uw vermogen. Men kijkt dan naar uw vermogen van twee jaar terug). 

• Wij gaan u adviseren wie uw meest geschikte testamentair executeur is.  

Dit is of zijn de personen die de afwikkeling van uw erfenis gaan uitvoeren. 

• Indien gewenst beheers machtiging opstellen m.b.t. dienstverlening Breedijk & 

Biesenbeek Fd. en vastleggen in testament. 

•  Wij gaan samen met u kijken of u voldoende verzekerd bent om uw wensen m.b.t. uw 

uitvaart te kunnen betalen. 

• Vastlegging in uw Digitale Kluis ( https://www.bbfd.nl/digitale-kluis.html ) 

• Wij geven extra tips om ervoor te kunnen zorgen dat het de nabestaanden zo 

eenvoudig mogelijk wordt gemaakt nadat hun dierbare er niet meer is. 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar krijgt u van ons standaard en tevens GRATIS een e-mail toegezonden met daarin 

een aantal relevante vragen die u kunt beantwoorden. Aan de hand van deze antwoorden 

kunnen wij inschatten of er een nieuwe afspraak dient te worden gemaakt, waarbij wij samen 

met u onderzoeken of er wijzigingen nodig zijn in uw testamenten m.b.t. uw nalatenschap.  

 

Zo kan het vermogen veranderd zijn, of heeft u als wens om de erfgenamen aan te passen? 

Allemaal zaken die wij samen met u doornemen. 

 

Op basis van het 'Actualisatie' pakket zorgen we er gezamenlijk voor dat uw erfenisdossier up 

to date blijft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct na uw overlijden of het overlijden van uw dierbare dient uw persoonlijke advieur te 

worden geïnformeerd bij Breedijk & Biesenbeek fd. en starten wij direct met de afwikkeling van 

de nalatenschap. 

 

Wij zullen na overlijden o.a. de volgende zaken voor u of uw nabestaande(n) regelen: 

 

• Opstellen van plan van aanpak m.b.t. de nalatenschap afwikkeling. 

• Melden van overlijden bij de werkgever en pensioengevende instanties. 

 

'Actualisatie'  

 

'Afwikkeling 

 nalatenschap' 

 

https://www.bbfd.nl/digitale-kluis.html
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• Onderzoeken of er (oude) lopende uitvaart-  of overlijdensrisico verzekeringen zijn. 

Dus ook de verzekeringen waar u of uw nabestaanden wellicht nog niet van op de 

hoogte zijn. 

• Advies m.b.t. het benificiar of zuiver aanvaarden of verwerpen van de erfenis. 

• Bemiddelen bij alle zaken die geregeld dienen te worden bij de notaris. 

• Informeren van nutsbedrijven en indien nodig contractaanpassingen laten doorvoeren 

inzake abonnementen, contributies, telefonie, internet etc.. 

• Inzichtelijk maken van de maandelijkse inkomsten en lasten. 

• Zorgen dat de nabestaanden weer toegang krijgen tot de financiën. Deze worden 

direct na overlijden geblokkeerd! 

• Lopende verzekeringen aanpassen, opzeggen of sluiten. 

• Lopende hypotheken of leningen aanpassen, opzeggen of sluiten. 

• Contractwijzigingen doorgeven bij de verhuurder in het geval van een huurwoning. 

• Bemiddelen bij het verkopen van de eigen woning. 

• Bemiddelen bij het opstellen van een waardebepaling van bijvoorbeeld een huis of  

roerende zaken zoals meubels, auto's, sieraden, kunst etc.. 

• Hulp bij het maken van een boedelbeschrijving 

• Inzichtelijk maken van de mogelijk te betalen erfbelasting. 

• Bemiddelen bij de belastingaangifte. 

• Onderzoeken of de nabestaande(n) recht heeft/hebben op nabestaandenpensioen. 

• Bemiddelen bij het regelen van zorg als de nabestaande zorgbehoeftig of een 

minderjarig kind betreft. 

• Bemiddelen bij het ontruimen van de koop- of huurwoning. 

• Contact onderhouden met en informatie aanleveren aan de testamentaire executeur. 

• Uw adviseur van Breedijk & Biesenbeek fd. zal de spil in het web zijn m.b.t. het 

begeleiden, voorbereiden en coördineren van werkzaamheden bij derden partijen: 
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Zo hebben wij aanstellingen bij- en onderhouden wij samenwerkingen met o.a. 

- Alle geldverstrekkers 

 

- Alle hypotheekverstrekkers 

- Alle verzekeraars 

- Notarissen 

- Uitvaartondernemers 

- Taxateurs 

- Makelaars 

- Boekhouders/accountants of fiscalisten 

- De Belastingdienst 

 

Tevens hebben wij voor u bij diverse partijen prijsafspraken gemaakt, waarbij U kunt profiteren van een  

scherp tarief.  

 

Let op!  

Breedijk & Biesenbeek fd., verkrijgt op geen enkele wijze een financiële vergoeding voor het 

aanbrengen van u als klant bij derden partijen. Wij werken dus alleen voor u! 
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Pakket 1:   'Vooraf goed geregeld' pakket 

 

De kosten bedragen eenmalig € 995,00 (excl btw).  

 

 

Pakket 2: 'Actualisatie' pakket 

 

Het starttarief bedraagt € 495,00 (excl btw) per actualisatie 

 

 

Pakket 3: 'Afwikkeling nalatenschap' pakket 

 

De kosten m.b.t. dit deel van onze dienstverlening bedragen eenmalig € 3.995,00 (excl. btw). 

Maximaal 40 uur dienstverlening. Voor aanvullende uren wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. 

 

Mocht u naast privé ook nog bemiddeling wensen m.b.t. de afwikkeling van een eenmanszaak, VOF, 

BV of zakelijk onroerend goed, dan kan daar een additionele overeenkomst worden opgesteld met een 

aanvullend tarief gebasseerd op de individuele situatie. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden! 

 

Welke kosten zijn niet inbegrepen? 

• De kosten van de digitale kluis. 

• De kosten m.b.t. het omzetten of afsluiten van een hypotheek. 

• De kosten van externe partners, zoals bijvoorbeeld de notaris, boekhouder/accountant/fiscalist, 

taxateur, makelaar, uitvaartondernemer e.d.. De facuratie van de externe partners zal 

rechstreeks aan u worden toegezonden.   

 

Als u interesse heeft in bovenstaande dienstverlening, zullen wij voor u een opdracht tot 

dienstverlening (OTD) opstellen, waarin we de gemaakte afspraken met u vastleggen. Zo weet u altijd 

waar u aan toe bent! 

 

Afspraak maken 

Voor het maken van een afspraak kunt u ons binnen kantooruren telefonisch bereiken op nummer: 

Tel: 020 - 6199 000 

of per mail: info@bbfd.nl 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kostenoverzicht  



 

RBJR/LIJN/20230308V2 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze brochure is met zorg opgesteld door: 

© 2023 Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV 

 

Bezoekadres: 

New Yorkstraat 2-8 

1175RD te Lijnden 

2e verdieping 

 

Tel: 020 - 6199 000 

Email: info@bbfd.nl 

Web: www.bbfd.nl 

 

Kvk:  33252106 

AFM: 12005816 

 

Openingstijden van ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur. (Andere tijden op afspraak) 

 

 

Disclaimer 

We zijn bij het samenstellen van deze brochure uiteraard zo nauwkeurig mogelijk te werk 

gegaan. Toch kunnen gegevens niet meer juist zijn of er kunnen fouten gemaakt zijn. Breedijk 

& Biesenbeek fd. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen hiervan. 

Ons advies is, dat u de juistheid en volledigheid van de informatie altijd eerst controleert, 

voordat u er conclusies aan verbindt. Breedijk & Biesenbeek fd. behoudt zich te allen tijde het 

recht voor, eenzijdig haar diensten m.b.t. de [Afwikkeling Nalatenschap] te beperken of aan te 

passen. 


