
MIJN NALATENSCHAP
Een persoonlijk dossier



3

Vanaf de oprichting van het IFAW in 1969 was het duidelijk dat de toekomst van de dieren onlosmakelijk verbonden is met die van ons. 
Met de hulp van meer dan een miljoen donateurs zetten wij ons in voor dieren in nood. Onze projecten wereldwijd zijn even gevarieerd 
als de dieren die we beschermen, maar onze missie is constant: een betere wereld creëren voor de dieren. Onze werkwijze is gericht op 
het samenwerken met lokale gemeenschappen waarbij we streven naar oplossingen die zowel mens als dier ten goede komt. Ons staat 
een wereld voor ogen waarin dieren respect en bescherming genieten.
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Beste dierenvriend(in),

Dit dossier is speciaal ontwikkeld om u te helpen bij het 
opstellen van uw nalatenschap. Door dit vast te leggen worden 

uw bezittingen verdeeld zoals u dat wilt. 

Naast de zorg voor de mensen die u lief zijn, kunt u hierin ook 
andere zaken vastleggen die belangrijk voor u zijn, zoals 

de dieren. Uw liefde voor dieren kan voortleven tot ver in 
de toekomst. 

Een legaat of erfenis aan het IFAW is een oprechte 
blijk van dierenliefde en brengt veel goeds. Momenteel 
worden één op de zes dieren zelfs geholpen door middel 
van een nalatenschap. Wat u ook nalaat aan de dieren, 
wij waarderen het zeer en vele dieren wereldwijd zijn 
ermee geholpen. 

Ik hoop dat u dit dossier kunt gebruiken om uw persoonlijke 
situatie in kaart te brengen en mocht er plaats zijn voor een 

toekomstige gift aan de dieren, denk dan 
eens aan het IFAW. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, 

President-directeur IFAW 
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Hulp in noodgebieden
Aardbevingen, bosbranden, overstromingen, tornado’s, tsunami’s of olierampen. Als zich een ramp 
voltrekt zijn dieren vaak de vergeten slachtoffers en worden in zulke situaties aan hun lot overgelaten. 
Mede dankzij schenkingen uit nalatenschappen kan het IFAW deze dieren helpen. Onze noodhulpteams 
hebben wereldwijd al meer dan 100.000 dieren gered uit de meest verschrikkelijke omstandigheden. 
Het reddingswerk is zwaar, gecompliceerd en erg kostbaar, maar absoluut noodzakelijk en 
levensreddend.

Hier volgen een aantal voorbeelden van ons werk, dat dankzij uw hulp kon plaatsvinden.

   Een verschrikkelijke aardbeving zorgde in Nepal in de lente van 2015 voor meer dan tienduizend 
doden en verwoestte grote delen van het land. Het IFAW noodhulpteam was snel ter plaatse en 
verleende medische zorg aan gewonde dieren en bood hen onderdak.

   Tijdens vulkaanuitbarstingen in Indonesië in 2014 heeft het noodhulpteam achtergebleven 
huisdieren, vee en wilde dieren voorzien van voedsel, veterinaire zorg en een tijdelijk onderkomen.

   Direct nadat de verwoestende tyfoon Haiyan de Filipijnen getroffen had, heeft het IFAW, op verzoek 
van de lokale autoriteiten, duizenden dieren vaccinaties, vitaminen en antibiotica toegediend om te 
voorkomen dat er ziektes zouden uitbreken.

   In kansarme gemeenschappen, zoals in de sloppenwijken van Johannesburg, helpt het IFAW jaarlijks 
meer dan 40.000 dieren. We verrichten vaccinaties, castraties en sterilisaties en we behandelen 
gewonde dieren. Daarnaast krijgen mensen voorlichting over hoe hun huisdieren te verzorgen.

Meer informatie over ons werk kunt u vinden op www.ifaw.org

U kunt ook in de toekomst iets voor dieren blijven betekenen
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Zo gebruikt u dit dossier
Bij een overlijden is er voor nabestaanden veel te regelen. Helaas gebeurt het nogal eens dat, juist als er sprake is van veel emoties, 
er naar allerlei zaken moet worden gezocht. Met het invullen van dit persoonlijke dossier voorkomt u die zoektocht, verwarring en 
wellicht zelfs niet terug te draaien beslissingen. Maar belangrijker nog is dat u zeker weet dat uw nalatenschap wordt behandeld 
op de manier zoals u dat zelf heeft gewild.
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Mijn bezittingen
Uw bezittingen hebben een grote of kleinere financiële waarde, maar kunnen ook een grote 
emotionele waarde hebben. Bezittingen waar u aan gehecht bent en waar u een speciale bestemming 
voor heeft. Al die wensen kunt u vastleggen in dit dossier. Overzichtelijk, compleet en gemakkelijk in 
te vullen. 

Mijn wensen
In uw persoonlijk dossier kunt u precies aangeven wat u met uw bezit wilt. Zo heeft u een helder 
overzicht wie uw erfgenamen zijn en wat zij van u erven. 

Voor mijn erfgenamen
Niet alleen voor uzelf maar ook voor uw nabestaanden is het een geruststellende gedachte dat u uw 
laatste wensen heeft vastgelegd. U kunt ook een persoonlijke boodschap achterlaten aan één of meer 
van uw erfgenamen. Daarin kunt u toelichten waarom u iets nalaat.

Mijn persoonlijk dossier
In dit dossier kunt u stap voor stap aangeven wat u bezit en aan wie u het wilt nalaten. Alle namen 
van dierbaren die op de hoogte moeten worden gesteld bij uw overlijden kunt u hierin noteren, 
maar ook adressen van bedrijven waar u bijvoorbeeld uw gas-, telefoon-, en waterrekening of 
andere abonnementen heeft lopen. Verder vindt u nuttige tips voor zaken die u niet moet vergeten 
te regelen, zoals het vinden van een notaris in uw buurt of het benoemen van een executeur. De 
notitiepagina’s in dit dossier kunt u gebruiken voor al uw informatie en persoonlijke notities.

Het voelt goed dat ik met mijn nalatenschap iets waardevols doe

Wist u dat ongeveer 70% van alle Nederlanders geen testament heeft opgemaakt? Als u komt te overlijden zonder een 
testament na te laten, worden uw bezittingen volgens de Nederlandse wet verdeeld. Door een organisatie als het IFAW in uw 
testament op te nemen leeft uw liefde voor dieren nog jarenlang voort in de levens die u helpt redden.
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Uw testament
Uw nalatenschap is pas echt geregeld als u een testament heeft op laten maken bij de notaris. Een
testament is een juridisch document en is pas rechtsgeldig wanneer het door een notaris is opgesteld
en ondertekend.

Zonder testament is volgens de Nederlandse wet het erfrecht van toepassing en komt uw familie
als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Wanneer er geen erfgenamen zijn, gaat uw gehele
nalatenschap automatisch naar de Nederlandse Staat.

Als u zélf wilt bepalen wat er gebeurt, is het dus belangrijk dat u een testament laat opmaken. U legt
er uw persoonlijke wensen rechtsgeldig mee vast. Verandert u later van gedachten, dan kunt u uw
testament altijd wijzigen. Dit dossier is een handig hulpmiddel om uw bezittingen en wensen in kaart 
te brengen.

Notaris 
Het opmaken van een testament hoeft niet duur te zijn. Wij adviseren u een aantal notarissen in uw 
regio met elkaar te vergelijken en vervolgens een passende keuze te maken. Er zijn notarissen die een 
gratis adviesgesprek aanbieden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.notaris.nl of bellen met 
de Notaristelefoon via 0900-3469393 (80 cent per minuut).

Voor het opnemen van het IFAW in uw testament heeft uw notaris de volgende informatie nodig:
 Onze officiële naam luidt: Stichting IFAW
 Het IFAW is een geregistreerde charitatieve instelling en heeft de ANBI-status
 Kamer van Koophandel nummer: 41096091
 Ons vestigingsadres is Javastraat 56, 2585 AR Den Haag

Wat uw nalatenschap voor dieren kan betekenen 
Het IFAW opnemen in uw testament is één van de meest waardevolle geschenken die u de dieren 
kunt geven. U geeft de dieren de stem die zij zelf niet hebben en u helpt mee ons werk voor de dieren 
tot ver in de toekomst voort te zetten. Wij zijn degenen die het IFAW in hun testament benoemen 
ontzettend dankbaar. Een testamentaire gift is een liefdevol gebaar en betekent heel veel voor de 
toekomst van de dieren en hun leefomgeving. 

Met uw nalatenschap draagt u bij aan de missie van het IFAW: een betere wereld creëren voor de 
dieren. U hoeft niet over een groot vermogen te beschikken om na te laten. Het IFAW is dankbaar voor 
iedere testamentaire gift, groot of klein. En natuurlijk begrijpen we dat u eerst voor uw naasten zorgt, 
maar overweegt u ook eens om een klein bedrag of percentage aan de dieren na te laten.

Executeur 
De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. De executeur kan 
een van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een derde zijn. Een executeur wordt aangewezen in 
een testament. Zorg ervoor dat de executeur weet waar uw testament is opgeborgen en bij welke 
notaris u het heeft laten opmaken. Laat uw executeur of uw naasten ook weten waar u dit persoonlijk 
dossier heeft opgeborgen. Hieronder kunt u de gegevens van uw executeur vermelden.

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail
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Uw liefde voor dieren kan voortleven
Steeds meer mensen vinden dierenwelzijn een belangrijk onderwerp. Van de kalfjes 

in de bio-industrie tot aan de kalfjes van een gestroopte olifant; mensen zijn zich 
steeds meer bewust van de commerciële uitbuiting van dieren en willen waar 

mogelijk wreedheden een halt toeroepen. Men kan door middel van een 
nalatenschap liefde voor dieren voort laten leven.

Neem bijvoorbeeld iemand als Ivonne Kruisland. Ivonne leerde 20 jaar geleden via 
haar moeder het IFAW kennen. Een dierenwelzijnsorganisatie die zich focust op 
het redden en beschermen van individuele dieren, maar ook van hele populaties. 

Haar moeder was een echte dierenvriend, vooral gek op katten. Van grote tijgers tot 
kleine kittens. Een passie die ze jarenlang samen met Ivonne deelde. 

“Na het overlijden van mijn moeder besefte ik maar al te goed dat ik zaken rondom mijn 
eigen nalatenschap goed moest gaan regelen. Mijn man en ik wilden iets moois achterlaten. En omdat 
we geen kinderen hebben en natuur en dieren erg belangrijk vinden, hebben we besloten het IFAW in 
ons testament op te nemen.” 

Het baart Ivonne net als veel andere mensen zorgen dat de maatschappij verhardt en er maar weinig 
echte aandacht voor dieren is. Het menselijk leefgebied wordt alsmaar groter en dat van dieren 
daardoor kleiner. Dieren komen letterlijk en figuurlijk steeds meer in de verdrukking. In dit tempo 
behoren olifanten en neushoorns bijvoorbeeld over een paar decennia tot het verleden. 

“Samen met een goede en betrouwbare dierenwelzijnsorganisatie, die de faciliteiten en kennis heeft 
om dieren van groot tot klein te beschermen, wil ik blijven helpen. Nu, maar ook als ik er niet meer 
ben. En met helpen bedoel ik alle dieren helpen. De olifanten, maar dus ook verwaarloosde katjes via 
kleinschalige projecten in het oosten van Europa. En zo denkt het IFAW er gelukkig ook over.”
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Mijn persoonlijke gegevens

Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer 

Rijbewijsnummer 

Identiteitsbewijsnummer 

Paspoortnummer 

Donorcodicil 

Overige gegevens

Persoonlijke gegevens van mijn partner

Voornaam 

Achternaam 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer 

Rijbewijsnummer 

Identiteitsbewijsnummer 

Paspoortnummer 

Donorcodicil 

Overige gegevens
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Categorieën

Uitvaart

Bank- en geldzaken

Verzekeringen

Belangrijke documenten

(Huis)dieren

Huizen en vastgoed

Inboedel

Sieraden

Kleding en accessoires

Kunst en antiek

Onderscheidingen

Auto’s, voer- en vaartuigen

Computerapparatuur, camera en telefoon 

Boeken, cd’s en dvd’s

Fotoboeken

Muziekinstrumenten 

Sport- en vrijetijdsartikelen

Verzamelingen

Eigen categorie

Op de volgende pagina’s vindt u verschillende categorieën waarin u precies kunt aangeven wat u bezit en wat u aan wie wilt nalaten. 
Mocht dit niet voldoende zijn, dan is er nog een Eigen categorie waar u alle overige bezittingen kunt invullen. We adviseren u om 
de waarde van uw bezittingen niet te vermelden. Dit is pas van belang bij de verdeling van uw erfenis en de waarde kan in de loop 
van de tijd veranderen. Het spreekt voor zich dat u alleen de categorieën invult die voor u van toepassing zijn. 
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GenodigdenSoort uitvaart 

Locatie 

Muziek 

Bloemen

Bijzonderheden en speciale wensen

Uitvaart
Bij uw uitvaartverzekeraar kunt u uw wensen voor de begrafenis of crematie vastleggen. Deze kunt u 
ook hier noteren. 
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Soort rekening 

Rekeninghouder 

Rekeningnummer 

Naam bank

Adres bank

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. bank 

Soort rekening 

Rekeninghouder 

Rekeningnummer 

Naam bank

Adres bank

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. bank 

Notities

20

Soort rekening 

Rekeninghouder 

Rekeningnummer 

Naam bank

Adres bank

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. bank 

Bank- en geldzaken
Hier kunt u alle informatie betreffende uw bank- en geldzaken noteren. We adviseren u om het saldo 
van uw rekeningen niet te vermelden.

Soort rekening 

Rekeninghouder 

Rekeningnummer 

Naam bank

Adres bank

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. bank 

Hypotheek

Bewaarplaats document

Bijzonderheid
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Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Notities

22

Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Verzekeringen
Noteer hier de gegevens van al uw verzekeringen.

Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Notities
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Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Notities
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Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Naam verzekering 

Polisnummer 

Naam verzekeringsmaatschappij

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer 

Notities

Verzekeringen
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Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Belangrijke documenten
Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw testament, trouwboekje, diploma’s, eigendomspapieren van uw 
huis en auto, vaarbewijs en garantiecertificaten.

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Notities

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Naam 

Document 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Notities
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Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

(Huis)dieren
Kies iemand die u vertrouwt en die deze verantwoordelijkheid op zich kan en wil nemen. Het is ook 
aan te bevelen een tweede verzorger aan te wijzen voor het geval de persoon van uw eerste keus hier 
niet meer toe in staat mocht zijn.

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam 

Diersoort 

Bewaarplaats paspoort

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Soort vastgoed 

Adres 

Postcode/woonplaats

Hypotheek

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort vastgoed 

Adres 

Postcode/woonplaats

Hypotheek

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Huizen en vastgoed
Bijvoorbeeld uw woning, vakantiehuis, stacaravan, garagebox, beleggingspand etc.

Soort vastgoed 

Adres 

Postcode/woonplaats

Hypotheek

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort vastgoed 

Adres 

Postcode/woonplaats

Hypotheek

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Inboedel

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities



3534

Sieraden

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

 

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object

Merk/ontwerper

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities



37

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities
36

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Kleding en accessoires

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Naam object 

Merk/ontwerper

Materiaal

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Kunst en antiek
We adviseren u om hier niet de geschatte waarde van kunst en antiek te vermelden. Wilt u de waarde 
weten dan kunt u een taxatie uit laten voeren door een erkend taxateur of veilinghuis.

Naam object 

Merk/ontwerper

Materiaal

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Materiaal

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam object 

Merk/ontwerper

Materiaal

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam
38

Ruth en Nathan:

“Wij steunen het IFAW omdat het IFAW een buitenge-
woon belangrijke schakel is in de strijd om dierenleed 
wereldwijd tegen te gaan. Opvang en opvoeding gaan 
samen bij het IFAW en deze bijzondere aanpak is het die 
ons zeer aanspreekt. Waar mogelijk steunen wij het IFAW 
en willen wij iedereen oproepen om hetzelfde te doen.”
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Naam onderscheiding

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Naam onderscheiding

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities

Onderscheidingen
Let op: koninklijke onderscheidingen dienen na overlijden geretourneerd te worden.

Voor mijn gezin met 2 jonge kinderen en een hond 
wil ik mijn nalatenschap goed geregeld hebben
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Type 

Merk 

Kenteken 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Type 

Merk 

Kenteken 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Type/naam

Merk

Registratienummer

Ligplaats

Bestemming/erfgenaam

Type/naam

Merk

Registratienummer

Ligplaats

Bestemming/erfgenaam

Notities

Auto’s, voer- en vaartuigen

Type 

Merk 

Kenteken 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Type 

Merk 

Kenteken 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Type/naam

Merk

Registratienummer

Ligplaats

Bestemming/erfgenaam

Type/naam

Merk

Registratienummer

Ligplaats

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Computerapparatuur, camera en telefoon 

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Soort apparaat 

Merk/type

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Naam/titel 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Fotoboeken
Hieronder vallen ook dia’s, home video’s en eventuele persoonlijke brieven.

Naam/titel 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam/titel 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Naam/titel 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Boek/cd/dvd 

Titel/auteur/artiest 

Bewaarplaats

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Boek/cd/dvd 

Titel/auteur/artiest 

Bewaarplaats

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Boeken, cd’s en dvd’s

Notities

Boek/cd/dvd 

Titel/auteur/artiest 

Bewaarplaats

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Boek/cd/dvd 

Titel/auteur/artiest 

Bewaarplaats

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam
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Soort object 

Merk 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object 

Merk 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object 

Merk 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object 

Merk 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities

Sport- en vrijetijdsartikelen
Wandelschoenen, jeu de boules set, nordic walkingstokken, golfclubs, duikbril, tent, campingspullen 
etc.

48

Instrument 

Merk

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Muziekinstrumenten

Instrument 

Merk

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Instrument 

Merk

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Instrument 

Merk

Bewaarplaats

Bijzonderheid

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Soort verzameling 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Verzamelingen
Collecties en verzamelingen van bijvoorbeeld munten, postzegels of glaswerk.

Soort verzameling 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort verzameling 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort verzameling 

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities

51

Natuurlijk komt mijn kind op de eerste plaats, 
maar toch heb ik ook een legaat gereserveerd voor de dieren
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Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Eigen categorie
Gebruik deze categorie voor zaken die u in de voorgaande categorieën niet kon vermelden.

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Soort object of activiteit

Bewaarplaats 

Bijzonderheid 

Bestemming/erfgenaam

Notities
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Persoonlijk woord voor uw erfgenamen
Hier kunt u een persoonlijke boodschap achterlaten voor uw erfgenamen/nabestaanden. Misschien 
wilt u de keuze aan wie u iets nalaat speciaal toelichten, maar het kunnen ook uw herinneringen zijn 
aan bepaalde gebeurtenissen of personen, of zelfs uw wensen voor de toekomst. 

55
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Notities
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Belangrijke namen en adressen
Het is belangrijk voor uw erfgenamen om alle namen en adressen te kennen die voor u van belang zijn. 
Op de volgende pagina’s kunt u deze invullen naar categorie. 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 
59

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Kinderen en kleinkinderen 

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 
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Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Belangrijke namen en adressen

61

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Familie en vrienden

Naam 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 
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Organisatie en instanties: lidmaatschappen
Clubs en verenigingen, maar ook bijvoorbeeld uw lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren, een 
politieke partij, kerkgenootschap, de boekenclub, airmiles of het IFAW.

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 
63

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Lid van

Lidnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 
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Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Organisatie en instanties: contracten
Contracten die u heeft afgesloten bij de nutsbedrijven, zoals gas, water en licht, maar ook de telefoon- 
en internetbedrijven. Vergeet uw huurcontracten en andere verplichtingen niet.

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Contract bij

Klantnummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 
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Organisatie en instanties: abonnementen
Abonnementen op kranten en tijdschriften, maar ook theater-, museum- of muziekarrangementen.

Abonnement op

Abonneenummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer 

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 

Abonnement op

Abonneenummer

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr.

E-mail 
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Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Naam

Adres 

Postcode/woonplaats

Telefoonnr. 

E-mail 

Functie

Belangrijke personen
Personen die voor u van belang zijn, zoals de huisarts, dominee of pastoor, notaris, belastingconsulent, 
accountant, tandarts en huishoudelijke hulp.



Sociale Netwerken
Hier kunt u uw accounts, gebruikersnamen en wachtwoorden invullen van bijvoorbeeld uw e-mail, 
facebook, twitter of andere websites waarbij u een account heeft.

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Website

Gebruikersnaam 

Wachtwoord

Notities
70

Handige tips 

Voor uw nabestaanden 
Laat uw nabestaanden weten dat u een persoonlijk dossier heeft gemaakt en waar u dit bewaart. Mocht u het prettig vinden, dan kunt u 
het ook alvast doornemen met uw erfgenamen. 

Testament
Om er zeker van te zijn dat er ook uitvoering wordt gegeven aan uw persoonlijke wensen, adviseren we u om een testament op te laten 
maken bij een notaris. 

Denk aan uw huisdier
Wie een huisdier neemt, moet hem zijn leven lang huisvesten en verzorgen. Het opmaken van uw testament is een perfecte gelegenheid 
om iemand aan te wijzen die uw huisdier wil verzorgen als u dit zelf niet meer kunt. 

Executeur
Benoem uw executeur in uw testament. De executeur behartigt uw belangen na uw overlijden en zorgt ervoor dat uw erfenis wordt 
afgehandeld zoals u dat wilt. Neem dit persoonlijk dossier samen met hem/haar door, zodat uw executeur precies begrijpt wat uw wensen 
zijn. Laat uw executeur ook weten waar u uw belangrijke documenten bewaart. 

Houd uw dossier actueel
We adviseren u om een keer per jaar uw dossier door te nemen en de gegevens te controleren. 

Contact 
Mocht u naar aanleiding van dit dossier vragen hebben of als u interesse heeft in een persoonlijk gesprek, neem dan contact met ons op 
via 070-3355011 of toekomstvoordedieren@ifaw.org 



Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) werd in 1969 opgericht om dieren in nood 
te redden. Via projecten in meer dan veertig landen zet het IFAW zich in voor het redden van 
individuele dieren in nood, het voorkomen van wreedheden tegen dieren en het beschermen 
van wilde dieren en hun leefgebieden. 

Het IFAW is van mening dat dieren wezenlijk van waarde zijn en dat we daarom verantwoordelijk zijn 
voor hun bescherming tegen lijden en commerciële uitbuiting. Ons staat een wereld voor ogen waarin 
dieren respect en bescherming genieten. 

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden om het IFAW in uw testament op te nemen dan staan 
wij u graag te woord. U kunt contact met ons opnemen via 070-3355011 of stuur een e-mail naar 
toekomstvoordedieren@ifaw.org

Stichting IFAW
Javastraat 56
2585 AR Den Haag
Telefoon: 070-3355011
E-mail: toekomstvoordedieren@ifaw.org
www.ifaw.org
IBAN: NL58INGB0654769346

HUN TOEKOMST


