
Wie laat u profiteren van 
uw vermogen? Uw (klein) 
kinderen of de fiscus?



Estate planning gaat over het overdragen en verdelen van 

vermogen. Zelfs zónder dat u het feitelijk uit handen hoeft 

te geven! Wij richten ons vooral op de mensen die het in 

hun leven hebben opgebouwd. Daar is vaak een verhaal aan 

gekoppeld met zowel emotionele als fiscale aspecten. We zijn 

goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en zoeken naar 

de beste juridische en fiscale oplossingen voor u. Dit hoeft 

niet eens een omvangrijk vermogen te zijn. Er kan al een flink 

bedrag aan belasting worden bespaard bij een overwaarde 

op een gemiddelde woning.

Geruststellend als u weet dat u en uw dierbaren 

prettig door kunnen leven?

Estate planning gaat over u en uw familieleden. Samen 

met u bekijken we hoe uw vermogen optimaal verdeeld of 

overgedragen kan worden. Alle betrokkenen zijn gebaat bij 

duidelijke informatie. Er zijn al genoeg momenten die energie 

en emotie vragen. In sommige gevallen zijn er gesprekken 

nodig met familieleden om een en ander in goede banen te 

leiden. Ook daarin kunnen wij u begeleiden.

Een goed gevoel dat u alles op tijd heeft geregeld?

Estate planning betekent bij ons het opstellen van een totaal-

advies. Wij stellen op basis van uw persoonlijke situatie en de 

actuele fiscale en juridische wetgeving een totaaladvies samen. 

Hierin staat heldere informatie over de voordelige mogelijk-

heden die voor u gelden op het gebied van de erfenis, een 

(levens)testament, schenking en oudedagsvoorzieningen. 

Zo nodig ook over echtscheidings- en internationale aspecten. 

Samen met de Estate Planner kunt u aan de hand van het 

totaaladvies de juiste stappen zetten die nodig zijn om met 

een gerust hart de toekomst tegemoet te zien.

Door bij leven (op papier) te schenken voorkomt u dat 

er (veel) erfbelasting betaald moet worden.

Maak voor uzelf óf uw ouders vrijblijvend een afspraak 

met onze deskundige en betrokken Estate Planner. 

U heeft in de loop van uw leven aardig wat vermogen opge-

bouwd. Een eigen huis met een lage hypotheek, geld op de 

bank en wellicht (onroerend goed) beleggingen. Daar bent u 

trots op. Vraagt u zich wel eens af hoe uw vermogen wordt 

overgedragen op de volgende generatie?



Wat levert het u op?

• Een goed gevoel dat u alles  

 op tijd heeft geregeld.

• Aanzienlijke 

 belastingbesparing.

• Duidelijkheid over uw 

 vermogen en de nalaten-

 schap voor u en uw familie.

• Een totaaladvies op basis  

 van uw persoonlijke 

 situatie en de actuele 

 fiscale wetgeving.

• Deskundig en 

 onafhankelijk advies.

           “Dit advies van meneer ten Broeke leverde mijn 

   familie ruim € 63.000,- aan belastingbesparing op. 

         Geld dat mijn familie goed kan gebruiken”

      “Ik kreeg het advies om een geldbedrag na te laten aan de 

  kleinkinderen. Dat heb ik in een testament laten vastleggen. 

Zo draag ik na mijn  overlijden bij aan hun studie. 

 Of ze kunnen makkelijker een woning kopen. 

  Wat een fijne gedachte!” 

 “Dat Roelof deze moeilijke materie zo duidelijk uitgelegd 

krijgt in een totaaladvies vind ik knap. Op basis van 

de heldere adviezen die we kregen hebben we keuzes 

gemaakt waar we ons prettig bij voelen.”

           “Door de nieuwe structuur die we op advies van 

Roelof ten Broeke hebben toegepast, is er op termijn veel 

   minder erfbelasting verschuldigd. Zo blijft er meer over

  voor onze erfgenamen. Nogmaals dank!”

Wat onze klanten zeggen over ons:



U laat toch liever uzelf en uw (klein)kinderen 

profiteren van uw vermogen dan de fiscus? 

Bel of mail voor een Quickscan. De kosten 

hiervan zijn voor onze rekening. Wij beoor-

delen direct of er voor u belastingvoordeel 

te behalen is. Bel 023 531 62 55 of mail 

tenbroeke@crameraccountants.nl. Daar houdt 

u in elk geval een goed gevoel aan over.

Met vriendelijke groet,

Roelof ten Broeke RB REP

Uw onafhankelijke en deskundige Estate Planner

Wie is Cramer accountants en belastingadviseurs?

Wij zijn een middelgroot accountants- en belastingadvies-

kantoor. Al 45 jaar hebben wij de nodige ervaring en expertise in 

huis om u in alle opzichten onafhankelijk en deskundig op alle 

gebieden bij te staan. Uw privézaken snel en kwalitatief goed 

afhandelen is onze drive. We spreken uw taal en begrijpen uw 

problemen. Zo kunnen wij u als (vermogend) particulier specifiek 

adviseren. U kunt bij ons terecht voor alle soorten belastingaan-

giften van inkomstenbelasting tot erfbelasting. Wij adviseren 

en begeleiden u met name op het gebied van estate planning, 

schenking, financiële planning, huwelijkse voorwaarden, 

testament en pensioen. Onze specialisten bekijken uw privé-

zaken niet van een afstand, maar zijn werkelijk betrokken.

Ons kenmerk?

Daadkracht, kwaliteit en betrokkenheid, zowel in advies als in 

ondersteuning en uitvoering. Adviezen waar u wat aan heeft. 

Wij werken in onze organisatie met korte communicatielijnen 

om de concrete advisering en begeleiding zo succesvol mogelijk 

te maken. Onze medewerkers, waaronder twee fiscaal juristen 

(lid Register Belastingadviseurs), staan voor u klaar. 

Extra service.

Op uw verzoek bieden wij óók service aan huis.

Zijlweg 78

2013 DK Haarlem
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