VERKLARING AANVAARDEN BENOEMING TOT VEREFFENAAR

Ondergetekende, de heer mr. A.C. de Bakker, in deze handelend voor de besloten
vennootschap Uw Vereffenaar B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2957 CL) NieuwLekkerland aan de Lekdijk 297 verklaart dat, indien de rechtbank voornoemde
vennootschap althans mr. A.C. de Bakker in persoon, tot vereffenaar benoemt met
betrekking tot de nalatenschap van:
de heer / mevrouw
overleden op
laatst wonende te

<volledige voor- en achternaam>;
<datum van overlijden>;
<laatste woonplaats>;

de vennootschap, althans ondergetekende, deze benoeming(en) zal aanvaarden.
Getekend te <plaats van ondertekening>, op <datum van ondertekening>

mr. A.C. de Bakker

Over de besloten vennootschap Uw Vereffenaar B.V.
De besloten vennootschap Uw Vereffenaar B.V. is een onderneming die vereffeningen
van nalatenschappen uitvoert conform afdeling 3 titel 6 boek 4 van het Burgerlijk
Wetboek.
Uw Vereffenaar B.V. voert de vereffeningen uit met inachtneming van de wettelijke
bepalingen en de door het LOVCK&T vastgestelde ‘Richtlijnen Vereffening
nalatenschappen’.
Uw Vereffenaar B.V. is zodanig georganiseerd dat vereffeningen adequaat en efficiënt
kunnen worden uitgevoerd. Zo wordt software gebruikt waarmee op eenvoudige wijze de
schuldeisers en vermogensbestandsdelen van de nalatenschap in kaart worden gebracht,
schuldeisers en andere belanghebbenden aangeschreven kunnen worden en volgens vaste
standaarden boedelbeschrijvingen, verificatielijsten en uitdelingslijsten gemaakt worden.
Door de procesmatige en efficiënte manier van werken kan er bijzondere aandacht
worden gegeven aan specifieke aangelegenheden in een vereffening, zonder dat daardoor
het algemene vereffeningsproces uit het oog wordt verloren.
De kwaliteit van de vereffening wordt daarnaast gewaarborgd door de jarenlange ervaring
van de medewerkers. De in de onderneming werkzame personen beschikken over
ervaring met betrekking tot diverse insolventieprocessen (bewindvoeringen, curatele’s,
faillissementen en vereffeningen). Uw vereffenaar B.V. beschikt ook over kennis en
kunde om complexe nalatenschappen te kunnen vereffenen. Te denken valt dan aan
nalatenschappen met daarin ondernemingen en nalatenschappen met internationale
aspecten.
De heer mr. A.C. de Bakker, advocaat en erfrechtspecialist, is verbonden aan Uw
Vereffenaar B.V. Alle vereffeningen vinden mede onder zijn verantwoordelijkheid plaats.
Indien er een procedure in de vereffening gevoerd dient te worden, zal Uw Vereffenaar
B.V. worden bijgestaan door het kantoor De Bakker Advocaten & Erfrechtspecialisten.
Uw Vereffenaar B.V. is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

