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Maasvalleiwonen is een samenwerkingsverband tussen ruim zeventig bedrijven op het gebied van wonen,
(ver)bouwen en verhuizen. Op de internetportal Maasvalleiwonen.nl vindt u alle deelnemers. Deze week: een
dag uit de agenda van Notariskantoor Teeuwen te Boxmeer.

door
Klaar!

de agenda van

Volgens onze meiden (3 en 5 jaar) is verbouwen een fluitje
van een cent. Het grote werk moet nog beginnen, maar zij
vonden hun speelkamer vorige week al klaar. Na flink hakken
en puin ruimen was de vloer van deze kamer er namelijk uit.
Dus: klaar! Hoezo, een nieuwe vloer? Een zandbak binnenshuis kan toch ook? Het wordt niet voor niets een speelkamer!
Ook het gat in de muur waar straks de deur moet komen,
vinden ze al snel groot genoeg. Als ze er zelf maar doorheen
passen. Dat papa en mama naar binnen moeten kruipen,
maakt niet uit. Wat te drinken en iets lekkers moet ik bij de
deur neerzetten. Ik mag vooral niet binnen komen. Jee, ik
dacht dat we dat soort taferelen pas kregen bij het ophalen
bij de discotheek. Ik kan het niet laten om te vragen wie dan
die speelkamer gaat schoonmaken. Dat doen de dames zelf.
Want, zo vertrouwen ze me toe, veel werk is het niet, want
alles wordt gewoon gebruikt. Ik begrijp deze logica niet, maar
vooruit. De muren? Die moeten rood en roze. Daar voel ik
weinig voor, maar ook dat staat niks in de weg. "Geeft niets
mama, wij helpen wel met schilderen." Met twee van die
dochters is zo'n verbouwing zo gepiept...

maandag
8.30 uur Kantooroverleg
9.15 uur Vakliteratuur
en jurisprudentie *

Notariskantoor Teeuwen
Middenin het leven

10.30 uur Huwelijkse
voorwaarden***
11.00 uur Nieuwe BV
****

Een dag bij Notariskantoor Teeuwen in Boxmeer. De
onderwerpen wisselen elkaar af. Vreugde om de aankoop
van een huis, opluchting bij een bedrijfsoverdracht of een
zwaar gemoed vanwege het regelen van de erfenis. Een
afspiegeling van het echte leven. We kijken mee met
notaris Dré Teeuwen en de twee kandidaat-notarissen
Ramon van Schijndel en Floris van Hal.

* Op de hoogte blijven is een must. Iedere maandagochtend
steken de notaris en kandidaat-notarissen de koppen bij elkaar.
Onderwerp van gesprek: jurisprudentie, oftewel vonnissen en
uitspraken van rechters, en vakliteratuur.
** Het kopen van een huis. Voor veel mensen is dat de eerste
kennismaking met de notaris. Dit geldt ook voor het jonge stel
dat om 11 uur op de stoep staat. Bovendien moet vanwege de
financiering ook het recht van hypotheek gevestigd worden.
En omdat het stel niet getrouwd is, komt na het zetten van alle
handtekeningen de samenlevingsovereenkomst en een
eventueel testament ter sprake. "Voor veel jonge mensen lijkt
het ver van hun bed," vertelt Dré Teeuwen. "Maar ik ken genoeg
schrijnende verhalen van mensen die niets geregeld hadden."
***

Kandidaat-notaris Floris van Hal heeft op hetzelfde
moment een gesprek met een stel dat vrijdag in het huwelijksbootje stapt. Huwelijkse voorwaarden moeten getekend zijn
vóór het geven van het ja-woord, dus er is haast bij. Gelukkig
hebben bruid en bruidegom dezelfde gedachten en kan de
akte met spoed voor eind van de week opgesteld worden.

****

10.30 uur Overdracht
woning **

Notariskantoor Teeuwen is ook thuis in zakelijke
aangelegenheden. Ramon van Schijndel zit om tafel met vader
en zoon. De zoon neemt het bedrijf over en wil hiervoor,
vanwege fiscale voordelen, een Holding BV oprichten.
Inderdaad: de oprichting van een bv moet notarieel vastgelegd worden. Vader en zoon maken afspraken over de aandelenoverdracht van het bedrijf en de inhoud van de statuten
van de holding. "Het tweetal gaat terug naar huis en houdt
ruggespraak met de accountant," vertelt Ramon van Schijndel.
"Als deze alles doorgerekend heeft, kan de daadwerkelijke
overdracht gepland worden. Feestelijk, met champagne."

12 uur Lunchpauze

13 .30 uur Overleg
reclamebureau*****

15 uur Bespreking
erfrecht *******
16 uur Bespreking
levenstestament
********
17 uur Gratis
spreekuur

*****

Ander onderwerp: de beurs van Maasvalleiwonen
op 5 en 6 oktober in Cuijk. Ook notariskantoor Teeuwen is
present en Dré Teeuwen en Ramon van Schijndel bespreken
met het reclamebureau hoe de stand eruit gaat zien. Tijden zijn
veranderd, zo vertelt Dré Teeuwen. "Toen ik startte als notaris,
kwam het werk vanzelf. Anno 2013 zijn we naast notaris ook
ondernemer. We moeten de boer op, onszelf laten zien.
Uitdagender, ja dat is het zeker. We treden actief naar buiten
om dichtbij de mensen te staan en mensen te bereiken en te
raken. Ons kantoor staat middenin de samenleving. Gelukkig
maar, want het echte leven is toch veel interessanter dan
wetboeken?"

******

Over dichtbij de mensen gesproken: niet iedere
bespreking vindt plaats op het kantoor in de Boxmeerse
Steenstaat. Floris van Hal belt aan bij een bejaarde vrouw die
erg slecht ter been is en haar testament wil aanpassen.
Mevrouw wil 14 neven en nichten aanmerken als erfgenamen,
maar vraagt zich af hoe dat in de praktijk werkt. Het advies van
Van Hal: benoem een executeur en afwikkelingsbewindervoerder die te zijner tijd alles regelen.

*******

In gesprek met nabestaanden over een
benodigde verklaring van erfrecht. In een dergelijke verklaring
geeft de notaris aan wie de erfgenamen zijn. Bovendien
onderzoekt hij of de erfgenamen de erfenis aanvaarden of
misschien willen verwerpen. Meestal vraagt de bank om een
verklaring van erfrecht als de rekeninghouder is overleden.

******** Wie behartigt uw zaken als u daar zelf niet
mee toe in staat bent, bijvoorbeeld door dementie of een
hersenbloeding? In een levenstestament wordt hiervoor een
gemachtigde aangesteld, zowel voor zakelijke belangen als
voor wensen op medisch gebied (onder andere euthanasie).
Notaris Teeuwen merkt dat er groeiende aandacht voor is en
geeft ook regelmatig lezingen om mensen hierover te
informeren.

Notariskantoor Teeuwen helpt cliënten op alle voorkomende rechtsgebieden. Het team bestaat uit 10 medewerkers, waarvan een notaris, twee kandidaat-notarissen en een wetenschappelijk medewerker. Het bedrijf is
gevestigd in Boxmeer.

http://twitter.com/maasvalleiwonen

het internetportaal voor
wonen en (ver)bouwen

-Esther Horsten
-37 jaar
-tekstschrijfster
-getrouwd, moeder
van drie kinderen
-woont in Middelaar

14 uur Bespreking
testament
******

Nieuwtjes
Heldere vijver
Hoe krijgt u de vijver weer helder? Vijf tips.
• Kies de juiste vissen. Goudvissen woelen in de bodem van de
vijver en zorgen zo voor troebel water. Bovendien vermenig
vuldigen ze zich razendsnel. Vissen die wél geschikt zijn voor
de vijver zijn bijvoorbeeld komeetstaarten, goudelritsen en
goudwindes.
• Leg zuurstofplanten in het vijverwater en zorg voor
voldoende CO2 in het water want dit hebben ze nodig om te
groeien. U kunt dit doen door een filter te plaatsen of door
een bodemsubstraat aan te brengen.
• Bestrijd de algen. Een methode hiervoor is een baaltje
gerststro in het water. Dit stro geeft een natuurlijke stof af
waardoor algenvorming niet meer plaats vindt. Daarnaast
zijn er verschillende (biologische) producten verkrijgbaar die
water weer helder maken en ook preventief werken.
• Ververs het water. Vervang één derde deel van het water
door schoon leidingwater. Gebruik geen regenwater want
dat is te zacht en te zuur. Probeer het water aan de oppervlakte eruit te scheppen, zo neemt u de zweefalgen mee.
• Gebruik geen leidingwater voor het schoonmaken van het
filter. Hierdoor gaan namelijk nuttige bacteriën verloren. Haal
een emmer water uit de vijver. Heeft u een filter met
meerdere kamers, doe dan iedere week één kamer om zo
bacteriën te behouden.

Prijsvraag

Logo quiz

Bij welke Maasvalleiwonendeelnemer hoortt
dit logo? Ga naar
nll
www.maasvalleiwonen.nl
ef
klik op prijsvraag en geef
het goede antwoord. U
maakt dan kans op een
cadeaubon van 25 euro,,
te besteden bij één van
de deelnemers van
Maasvalleiwonen.nl
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De oplossing van de prijsvraag van de
vorige editie is ‘Milieubedrijven Oost’.
De winnaar van de cadeaubon is:
Stein Coenen, Gennep.
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