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Mensen maken om uiteenlopende redenen gebruik van de 
diensten van een notaris. Bijvoorbeeld als men een huis 

gaat kopen, gaat t rouwen of samenwonen, of om de nalatenschap 
goed te regelen. He el vaak echter is men zich niet bewust van de 
kansen en mogelijkheden, die z ich dankzij een deskundig advies 
van de notaris kunnen voordoen. Z oals fiscale voordelen en extra 
juridische z ekerheid rondom persoonlijke, dierbare of zakelijke 
aangelegenheden. Met het N otarisabonnement is goede raad 
voor u voortaan altijd dichtbij. Want u ontvangt dan gratis het 
 magazine Informeel.

Als u een huis koopt of verkoopt komt u vanzelf bij de notaris. 
O ok voor het vestigen van hypotheek of het oprichten van een B.V. 
(besloten vennoot schap) is de gang naar een notaris vanzelf sprekend. 
Voor bepaalde handelingen, zoals het opstellen van een testament 
of een samen levingscontract dient u zelf de stap te maken naar de 

notaris.  Misschien denkt u wel aan de notaris. Maar komt u er niet toe  
om een afspraak te maken. De Formaat notaris weet uit e rvaring 
dat u zich een stuk geruster kunt voelen als uw zaken goed zijn 
geregeld. Maar dan moet u wel weten hoe! Vandaar de Informeel, 
het magazine van Formaat notarissen waarmee u regelmatig op de 
hoogte wordt gehouden van notariële activiteiten.

Voortaan gratis bij u in de bus 
Als u uw naam en adres aan ons opstuurt ontvangt u het magazine 
Informeel voortaan automatisch thuis. U b lijft dan op de hoogte 
van alle ontwikkelingen op het gebied van erfrecht, belasting-
wetgeving, gezin, kopen en verkopen van een huis, ondernemen, 
enzovoort. Een makkelijke manier om u te verzekeren van de 
 kennis en ervaring van de Formaat notarissen. Reden genoeg 
dus om u snel op te geven voor een abonnement. De Informeel 
 verschijnt drie maal per jaar en heeft wisselende thema’s, zodat 
alle rechtsgebieden regelmatig aan bod komen. Uiteraard wordt 
met uw naam en adresgegevens vertrouwelijk omgegaan.

Soms zijn de dingen volstrekt duidelijk
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De Informeel wordt speciaal voor u uitgegeven 
... door Formaat notarissen. Bij dit landelijke samenwerkings-
verband van notariskantoren zijn uitsluitend professionele notaris-
kantoren aangesloten die de vele voordelen van hun vak op een 
toegankelijke e n aantrekkelijke wijze binnen úw bereik willen 
brengen. Dat hun service aan u verder gaat dan het gemiddelde 
notariële dienstenpakket bewijst deze unieke dienst, waarover wij 
u met deze folder informeren.
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