Zullen we ook straks
vrienden blijven?
Informatie over uw nalatenschap

Voor later

Vrienden voor een beetje warmte

Misschien voelt het wat vreemd om nu al dingen
voor na uw overlijden te regelen. Toch zijn er
steeds meer mensen die willen vastleggen wat er
na hun dood moet gebeuren. Dat kan dan gaan
om de verdeling van bezittingen, maar ook om de
benoeming van een voogd over de kinderen of het
regelen van de begrafenis. Het opstellen van een
testament is dan verstandig.

In het Deventer Ziekenhuis willen we het patiënten en
bezoekers zo aangenaam mogelijk maken. Denk aan
een huiskamer die afleidt van het ziekenhuisgevoel.
Een computer op de Kinderafdeling voor het contact
met thuis. Of hulpmiddelen die het voor oudere
patiënten mogelijk maken zichzelf goed te redden.
De Stichting Vrienden van DZ maakt zich daar sterk
voor. Zij benoemen jaarlijks projecten waarvoor zij
geld inzamelen. U kunt Vrienden van DZ financieel
steunen met uw nalatenschap. De bezoekers en
patiënten van ons ziekenhuis zullen u dankbaar zijn
voor dat beetje extra warmte.

Laat iets goeds na
U kunt de wereld iets goeds nalaten door een
goed doel op te nemen in uw testament. Omdat
goede doelen geen speciale belastingen betalen,
komt 100% van uw geld terecht bij het goede doel.
Dankzij giften en nalatenschappen kunnen goede
doelen hun werk kunnen voortzetten.

Deventer Ziekenhuis: warm aanbevolen

Testament

U kiest natuurlijk zelf welk goed doel u een warm
hart toedraagt. In deze folder willen wij graag het
Deventer Ziekenhuis bij u aanbevelen.

Het vastleggen van wat er na uw dood moet
gebeuren, kan met een testament. Iedereen die
16 jaar of ouder is en over zijn verstandelijke
vermogens beschikt, kan een testament maken.

➤ Waarom een ziekenhuis?
Misschien kent u het Deventer Ziekenhuis als uw
ziekenhuis. U bent of uw kinderen zijn er geboren.
Of de dokters en verpleegkundigen stonden altijd
voor u klaar. Hoewel niet alles in geld is uit te
drukken, kan een nalatenschap een prima geste zijn.
Maar wellicht heeft u nog nooit met ons ziekenhuis
te maken gehad, maar draagt u het Deventer
Ziekenhuis gewoon een warm hart toe.
➤ Ziekenhuizen hebben toch geld genoeg?
In Nederland betalen de mensen premies voor
ziektekosten. Dat geld wordt onder de zorgverleners
(waaronder ziekenhuizen) verdeeld. Het grootste
bedrag gaat natuurlijk op aan zorg. Voor de
inrichting van het gebouw en de voorzieningen is
minder geld beschikbaar. En daar zit nou net de
ruimte die we zoeken.

Een testament heeft pas rechtskracht als het
door de testateur en de notaris is ondertekend.
De notaris van dit kantoor kan u daar bij helpen.
Maakt u geen testament, dan bepaalt de wet wie
uw erfgenamen zijn.
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