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Nieuws
van Notaris Kok
TIEL – Wij leven snel, soms te snel. Maar het is goed en het hoort zo. Beweeg je niet als
een olifant in een porseleinkast, maar als een F1 coureur, ook al heb je niet de beste auto
in je bezit!

W

e leven in een wereld waarin
slechte berichten het menselijk handelen vaak bevriezen. Beslissingen worden
vooruit geschoven. ‘Zonde’,
vindt Mr. Roland Kok, daarom enkele tips
van de notaris zelf:
1) Starters, hier bedoel ik mensen mee die
nieuwe relaties aangaan, ongeacht hun
leeftijd: maak gebruik van de historisch
lage rente! Een goed begin is het halve
werk. Dus verzeker jezelf de komende 20
jaar van lage lasten. Ga naar de notaris,
de hypotheekadviseur, de makelaar en
kijk wat er mogelijk is. Wacht niet te lang
want deze tijd gaat ooit weer voorbij!
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2) Ondernemers die zich met hart en ziel inzetten voor hun onderneming: denk aan
de overdracht van werkzaamheden, zodat je ook de tijd voor jezelf kunt nemen!
Dat kan een goede gelegenheid zijn om
in je omgeving vertrouwensrelaties op
te bouwen. Vaak weten de ondernemers
niet wie ze in volmachten, of - als het aan
de bank ligt - levenstestamenten, willen
benoemen. Daardoor aarzelen ze om zo’n
document op te stellen.
3) Social media gebruikers, wij allemaal dus:
maak jouw persoonlijke Social-media-

vertrouw-document! Want
wat gebeurt er met deze accounts wanneer je overlijdt?
Wil je dat de nabestaanden
er een gedenkpagina van maken? Of heb je liever dat jouw onlineleven
stopt? Daar hoefden we 10 jaar geleden
nog niet over na te denken.

4) Iedereen: Een levenstestament is een
must! Denk niet: ach komt wel. Of: wat
een gedoe om naar de notaris te gaan.
Wij hebben de oplossing voor iedereen
die de drempel hoog vindt. Straks kan
men via een link op onze website zelf basisdocumenten opstellen. Voor een gunstig tarief! Ook een deel van onze agenda
wordt ingericht om zelf een afspraak in te
plannen.

Tot slot wens ik iedereen goede feestdagen.
Uiteraard hoop ik dat in dit snelle leven iedereen zichzelf de tijd gunt voor familie en
vrienden. Neem in het nieuwe jaar ‘quality
time’ om samen van het leven te genieten.
Zelf ga ik dat zeker doen. Genieten van gezin, een goed glas wijn en opgenomen F1
races. Met als fantastische inspiratiebron
Max Verstappen. Hij is een goed voorbeeld
van iemand die weet hoe je dingen vast
moet houden! 
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