
Nalaten aan KlimaatGesprekken, hoe werkt dat? 
 
Samen met uw notaris legt u in uw testament vast op welke manier u KlimaatGesprekken wilt 
steunen: 

Met een legaat 
Een legaat is een bepaling in uw testament, waarmee u aangeeft dat een vastgesteld 
geldbedrag of een bepaald goed wordt nagelaten aan een door u gewenst persoon of 
organisatie. Met een legaat geeft u precies aan wat u aan KlimaatGesprekken nalaat: een 
vastgesteld bedrag, een percentage of een specifiek onderdeel van uw nalatenschap.  
 
Voorbeeldtekst legaat: 
Ik legateer aan KlimaatGesprekken, kantoor houdende Gedempte Schalkburgergracht 68 te 
Haarlem geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66764769 een bedrag 
van €[x] of mijn banktegoeden, of een deel van [x]% van de waarde van mijn nalatenschap, 
vrij van rechten en plichten. 
 
met een erfstelling 
Met een erfstelling benoemt u KlimaatGesprekken tot (mede-)erfgenaam. Een erfgenaam 
krijgt zijn deel als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en eventuele overige 
kosten en schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken.  
 
Voorbeeldtekst erfstelling: 
Ik benoem tot mijn erfgenamen KlimaatGesprekken, kantoor houdende Gedempte 
Schalkburgergracht 68 te Haarlem geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
66764769 
 
Indien u meerdere erfgenamen, zoals personen en organisaties, wilt benoemen: 
Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel of voor [x]% van mijn 
nalatenschap: [….] 
 
Geef uw notaris daarvoor de volgende gegevens: 
NAW-gegegevens: Van Gedempte Schalkburgergracht 68 te Haarlem 
KvK-nummer: 66764769 

 
Het Kamer van Koophandel-nummer dient om uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al 
verandert het adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft hetzelfde. 
 
Persoonlijk adviesgesprek 
Wilt u nader kennismaken en een persoonlijk adviesgesprek over de mogelijkheden hoe u 
Klimaatgesprekken kunt opnemen in uw testament? Laat het ons weten, wij spreken graag 
met u af bij u thuis of op een andere geschikte locatie. 

Vragen? 
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft. We zijn bereikbaar via 
info@klimaatgesprekken.nl, zodat wij iemand u persoonlijk laten terugbellen. 

 


