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Uitnodiging bijeenkomst
bijeenkomst 'vererving Eigendom'

Betreft: informatie avond voor leden van de Bosgroep, BPG en LPG

Geachte leden van de Bosgroep, BPG en LPG.
Kent u dat? U begint te merken dat u ouder wordt en u krijgt de behoefte om uw zaken goed te
regelen, voor als u er later niet meer bent. Ook waar het gaat om uw bos- en/of
natuureigendommen.
Veel mensen laten hun bezit het liefst na aan kinderen of andere familieleden. Maar stel dat u
het erg belangrijk vindt dat uw nalatenschap wordt beheerd zoals u dat het liefste ziet? Hoe
gaat u dan te werk? Bij wie kunt u terecht en hoe kunnen uw wensen dan vorm krijgen?

Meer informatie over de mogelijkheden van vererving
Dit soort vragen komen door het jaar heen bij Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland, vereniging
Brabants Particulier Grondbezit en Limburgs Particulier Grondbezit binnen. De organisaties
hebben hier zelf geen expertise in, maar verwijzen dan door naar gespecialiseerde
rentmeesters uit het eigen netwerk.
Mogelijk speelt u ook met deze vragen? Of is het voor u nog slechts een gedachte en bevindt u
zich nog in de oriënterende fase? Misschien vindt u de stap naar zo’n gespecialiseerde
rentmeester nog wat te groot of wilt u alleen uw licht opsteken over de mogelijkheden? Wij
kunnen ons dat goed voorstellen en daarom nodigen we u graag uit voor een algemene
informatiebijeenkomst over dit onderwerp.

Informatieavond vererving eigendommen
Als Bosgroep, Brabants Particulier Grondbezit en Limburgs Particulier Grondbezit organiseren
we voor de brede achterban een informatieavond over vererving. Tijdens deze bijeenkomst

nemen John Mommers, rentmeester bij Mommers Rentmeesters & Adviseurs en José de Rooij,
oud-notaris en gespecialiseerd in de Natuurschoonwet, u mee in de wereld van vererving en
wat daar in het bijzonder bij landgoederen allemaal bij komt kijken. Naast het feit dat u hier
eenvoudig alle basisinformatie krijgt die voor u van belang is, heeft u ook de mogelijkheid om
vragen te stellen in een spreekuur na afloop van de voordracht.
Waar en wanneer?
De bijeenkomst is kosteloos en vindt plaats op: woensdag 21 november 2018 van 19.30 tot
22.00 uur in De Leemer Hoef, Gestelsestraat 102 te Waalre; www.leemhoef.nl. Inloop is vanaf
19.00 uur.
Laat ook even weten of u ook komt?
Komt u ook? U kunt zich tot 11 november 2018 opgeven voor deze avond door een mail te
sturen met uw gegevens en het aantal personen naar: c.albers@bosgroepzuid.nl of
r.debont@bp-grondbezit.nl

Mocht u nog vragen hebben voorafgaand aan de avond neem dan gerust contact met ons op.
We zien u graag op 21 november 2018.
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