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Maar er is meer
Goede notariële dienstverlening is 
overal in Nederland te krijgen.  
Naast het algemene notariële 
diensten pakket hebben Formaat 
notarissen een aantal aantrekkelijke 
“extra’s” te bieden. Deze exclusieve 
diensten kunnen voor u bijzonder 
waardevol zijn.

Geld, goederen en geluk
O ngeacht de volgorde, z ijn dit toch 
belangrijke voorwaarden voor een 
goed leven?  Elementen bovendien 
waarbij de notaris een belangrijke 
steun in uw rug kan zijn. Als u wilt 
weten hóe, vraag dan bij 
uw Formaat notaris naar 
het Notarisabonnement. 
U  ontvangt dan  voortaan 
 gratis het magazine 
 Informeel dat vol staat met t ips en 
wetens waardigheden over zaken die 
voor u heel waardevol kunnen zijn.

Huis kopen? Dvd aan!
Formaat notarissen hebben de Kopers -
dvd ontwikkeld. Deze f ilm informeert 
u over alles wat uw  Formaat notaris 
voor u doet om u ook werkelijk eigenaar 
van het huis te maken. Deze dvd krijgt 
u op uw verzoek toegestuurd door 
uw Formaat notaris of u kunt de dvd 
bestellen op  www.formaatnotarissen.nl

Overlijdensrisico Bescherming 
bij aankoop van een huis
Bij aankoop van een huis verstrijkt er 
altijd een zekere periode t ussen het 
ondertekenen van het koopcontract 
en het passeren van de akte van 
levering bij de notaris. O verlijdt 
de koper in die periode en kunnen 
of willen zijn erfgenamen het huis 
niet afnemen dan kan de verkoper 
aanspraak maken op een boete 
(doorgaans 10% van de koopsom). Bij 
uw Formaat notaris ontvangt u een 
gratis certificaat, waarmee u tijdens 
die periode tot een bepaald maximum 
tegen dat risico bent beschermd.

Testament Scan
Wetten worden aangepast, persoon-
lijke wensen en omstandigheden 
kunnen veranderen. Daarom is het 
belangrijk om uw testament regelmatig 
te laten controleren. O m u daarbij te 
helpen hebben Formaat notarissen 
de Testament S can ontwikkeld. 
Die biedt u de mogelijkheid om uw 
testament in overleg met u te herzien 
als daar aanleiding toe is. Handig en 
gemakkelijk voor ú, vanzelfsprekend 
voor uw Formaat notaris.

Geld goederen
en geluk?

Formaat notarissen zijn notariële professionals. Mensen met kennis 
en jarenlange e rvaring op het gebied van juridische e n fiscale z aken. 

O nderwerpen waarmee u onherroepelijk te maken krijgt als u bijvoorbeeld 
een huis koopt, gaat t rouwen of kinderen krijgt. N otarissen hebben de 
wettelijke plicht hun notariële kennis ‘ten dienste van het publiek’ te stellen. 
O p een onafhankelijke, betrouwbare manier. 



Geld goederen
en geluk?

Volmacht Scan
Elk mens neemt beslissingen. Er 
kunnen zich echter momenten 
voordoen waarop u niet in staat 
bent belangrijke beslissingen te 
nemen. Bijvoorbeeld vanwege z iekte 
of afwezigheid. Met een volmacht 
van Formaat notarissen worden 
uw belangrijke beslissingen voor 
u genomen als u daar zelf niet toe 
in staat bent. He t kan daarbij gaan 
om privé-beslissingen, zoals de 
aankoop van een huis, en beslissingen 
met betrekking tot uw bedrijf. Dit 
gebeurt door een zaakbehartiger, 
die u zelf aanwijst. En met de 
unieke Volmacht S can van Formaat 
notarissen wordt uw volmacht altijd 
en in overleg met u actueel gehouden.

Formaat Notaris
Formaat notarissen is een landelijk 
net werk van samenwerkende 
notariskantoren in Nederland. 
Vrijwel iedere N ederlander vindt 
in zijn direc te nabijheid een 
notariskantoor met het b eeldmerk 
van Formaat notarissen op de 
deur. D at b eeldmerk staat voor 
diensten die z ijn afgestemd op 
de wensen en verlangens van de 
moderne N ederlander. Bij Formaat 
notarissen profiteert u van de 
kracht e n kunde v an een groot, 
landelijk net werk van notarissen. 
N eem contact met ons op voor 
vragen of het maken van een 
afspraak. Wij nemen graag de t ijd 
voor u.
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