
Nalaten aan de EO 
in 6 stappen
Wat wilt u in het testament?
Bepaal eerst wat u graag in het testament wilt hebben. Een handig hulpmiddel hiervoor is een 
erfenisdossier. Het is een handig invuldossier om uw wensen te ordenen, voordat u naar de 
notaris gaat. 

Kiest u voor een erfstelling en/of een legaat?
B�  een erfstelling wordt het nettobedrag van uw nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld. 
B�  een legaat laat u juist een vast geldbedrag of goed na. Een combinatie van erfstelling en 
legaat mag ook. Een notaris kan u hierb�  adviseren.

Kiest u een executeur?
Heeft u iemand op het oog die uw nalatenschap straks afhandelt? Dat kan een goede kennis 
of familielid z� n. U kunt uw nalatenschap (tegen vergoeding) ook laten afhandelen door een 
professionele executeur, zoals een notaris. De executeur wordt in uw testament vastgelegd.

Welke notaris kiest u?
Heeft u bepaald wat er in uw testament moet komen? Dan is het t� d om op zoek te gaan 
naar een notaris. Algemene informatie over notarissen kunt u vinden via notaris.nl. Ook kunt 
u met specifi eke vragen (anoniem) bellen met de notaristelefoon via 0900-3469393 
(€ 0,80/min, werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur). 

Een andere optie is om een testament op te maken via nutestament.nl. Dat is voordeliger, 
omdat u online zelf het voorwerk doet en vervolgens alleen nog naar de notaris hoeft om het 
testament door te nemen en te ondertekenen - zie stap 6.

Overleg met de notaris 
Wanneer u een keuze heeft gemaakt, gaat u naar de notaris om uw wensen te bespreken. 
De notaris informeert over de mogel� kheden en de kosten. Stel hierb�  elke vraag die boven 
komt dr� ven.

Onderteken het testament
Naar aanleiding van uw wensen stelt de notaris een concepttestament (akte) op. Neem dit 
concept goed door, eventueel met iemand die u vertrouwt. Geef waar nodig uw w� zigingen 
aan. Is alles naar wens? Maak dan een nieuwe afspraak b�  de notaris en onderteken het testa-
ment. De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt opgenomen in het landel� ke testamen-
tenregister (CTR). Als u de EO in uw testament opneemt, dan z� n dit de offi ciële gegevens:

Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging via 
Radio en Televisie “De Evangelische Omroep”
Oude Amersfoortseweg 79  ·  1213 AC Hilversum  ·  KvK-nummer 32026048

6

5

4

3

2

1


