
"Wie krijgt eigenlijk mijn erfenis?” 

Dat bepaalt u helemaal zelf! Hoe wilt u uw

bezit doorgeven? En hoe wilt u het

verdelen? Dat kunt u vastleggen in een

testament. Nalaten kan aan familie en

vrienden, maar ook aan een vereniging,

goed doel of culturele instelling zoals Het

Nationale Park De Hoge Veluwe. U bepaalt

hoe u uw bezit wilt achterlaten en wilt

laten voortleven. Er is heel veel mogelijk.

Is er geen testament? Dan bepaalt de wet

wie de erfgenamen zijn en wie welk deel

krijgt. Via een codicil - een

handgeschreven document voorzien van

datum, plaats en handtekening - kunt u

vastleggen wie welke spullen van u erft en

welke wensen u voor uw crematie of

begrafenis heeft. Het verdelen van uw

huis, spaargeld of duurdere bezittingen

moet worden vastgelegd in een testament. 

"Ik heb maar een klein budget, is het
Park hier ook blij mee?” 
Alle beetjes helpen en we zijn overal erg

blij mee. Er is geen minimumbedrag

vastgesteld om in uw testament op te

nemen. Vaak bezit u meer dan u zelf

denkt. Bezittingen zoals kunst of een huis

kunnen ook worden geschonken, maar ook

dit moet u vastleggen in een testament.

"Hoeveel mag ik wettelijk schenken
zonder mijn kinderen te benadelen?” 

Als u niets regelt met een testament, dan

gaat uw volledige erfenis naar uw

kinderen. In een testament kunt u tot 50%

besteden aan goede doelen, zodat er altijd

een wettelijk deel van 50% overblijft voor

uw kinderen.

“Kan ik mijn testament later nog
aanpassen?”
Om uw testament aan te passen kunt u

twee dingen doen: 1. U kunt te allen tijde

uw testament aanpassen. 2. U kunt er ook

voor kiezen om een nieuw testament te

maken, daarmee vervalt  automatisch het

oude testament.

“Waarom zou ik het Park opnemen in
mijn testament?”
Door te schenken aan het Park en andere

goede doelen kunt u uw idealen laten

voortleven: nalaten aan datgene wat u

belangrijk vindt, waar u vanuit uw hart

graag aan wilt bijdragen. Een ander

voordeel: een goed doel betaalt geen

erfbelasting, mits in bezit van een  ANBI-

status. Het Nationale Park De Hoge Veluwe

en Stichting Hoge Veluwe Fonds hebben

een ANBI-status.
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"Kan ik ook nalaten aan een specifieke
bestemming binnen het Park?” 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe biedt

de mogelijkheid om gericht en

projectmatig te schenken. Op deze manier

bepaalt u grotendeels zelf hoe het geld -

dat u nalaat - moet worden uitgegeven.

Bespreek vooraf wel uw wensen met het

Park.

“Kan ik naast het Park nog meer goede
doelen opnemen in mijn testament?" 

Ja, dat kan zeker. Hier is ook geen wettelijk

maximum aan gesteld.

“Moet ik het Park laten weten dat ik ze
heb opgenomen in mijn testament?” 
Dat hoeft niet en is niet verplicht. Maar we

horen het wel graag van u. Zo kunnen we u

bedanken, u informeren over het Park en

een gratis jaarkaart geven. We zullen uw

informatie natuurlijk vertrouwelijk

behandelen en niets is bindend.

“Kan het Park mijn testament opmaken/
uitvoeren?”
Een testament moet altijd door een notaris

worden opgemaakt. Het Park kan wel als

executeur worden benoemd, maar u moet

dus zelf naar een notaris. Dit mag een

eigen notaris zijn bij u in de buurt. Het

Park zelf werkt samen met Notaris Schutte

uit Ede.

“Wat is een executeur?” 
De executeur is iemand die uw

nalatenschap afwikkelt. Bijvoorbeeld een

goede vriend of familielid. U kunt het

Park tot executeur benoemen als u ons ook

als  (enig)  erfgenaam benoemt. Overweegt

u dit? Dan is het belangrijk om dit te

bespreken voordat u het vastlegt bij een

notaris.  Door uw wensen en behoeften

vooraf samen te bespreken, voorkomen we

verrassingen en zorgen we ervoor dat uw

wensen haalbaar en uitvoerbaar worden

omschreven in uw testament.
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