Tarieven
geldig vanaf 01-07-2020

Preventieve fase - nu zorgen voor later
Kennismakingsgesprek

gratis

Tijdens het kennismakingsgesprek kijken we of er een klik is, welke vragen en
wensen u heeft en hoe Vitaelis u hiermee kan helpen. Aan het einde van het
kennismakingsgesprek kunt u bepalen of u gebruik maakt van de diensten van
Vitaelis. Het kennismakingsgesprek is dus gratis en vrijblijvend.

Inventarisatiegesprek

€
€

138,00
192,50

€
€

69,00
5,75

per uur

€

69,00

per uur

€

69,00

1 persoon
2 personen

Tijdens het inventarisatiegesprek worden al uw wensen, administratieve zaken
en financiële zaken besproken. Ook wordt er gekeken naar de financiële gevolgen
van overlijden voor de nabestaanden. En wat er eventueel nog geregeld moet
worden, zodat uw wensen en de werkelijkheid op elkaar zijn afgestemd.
Het tarief voor 2 personen is hoger, omdat elke situatie uniek is en er eigenlijk
twee inventarisaties moeten plaatsvinden.

Abonnement Levensregister© via Vitaelis per persoon

éénmalig

vervolgens per maand
Als alle gegevens, wensen en financiën besproken zijn, is het tijd om dit vast te
leggen in een register. Vitaelis maakt hierbij gebruik van het Levensregister©. U
kunt ervoor kiezen om alles te laten invullen door Vitaelis. Dat hoeft dus niet.
Het abonnement van €5,75 per maand zorgt ervoor dat alle wijzigingen die u
doorgeeft of die vanwege wet- en regelgeving op uw situatie van toepassing zijn
meteen worden verwerkt.

Na een overlijden
Ondersteuning direct na het overlijden
Direct na het overlijden kunt u Vitaelis inschakelen om u te ondersteunen
met de zaken die geregeld moeten worden. Is dit niet middels een
testament vastgelegd, dan kan Vitaelis de nabestaanden toch ondersteunen.
U kunt als nabestaande in dat geval bepalen welke hulp u van ons nodig heeft.

Executeur testamentair
U kunt Vitaelis ook benoemen als executeur testamentair. Dat dient wel
vóór het overlijden geregeld te worden bij de notaris. Omdat er verschillende
vormen van executeurschap zijn, is het afgeven van een standaard bedrag niet
mogelijk. Aan de hand van een persoonlijk gesprek vóór het testamentair
vastleggen ontvangt u, op basis van uw situatie, een indicatie van uren. Het
afwikkelen van een nalatenschap is en blijft maatwerk.

