2017

September Oktober
n
#maandva g
de scheidin
»A
 ls je moet constateren dat
er niks meer te lijmen valt,
komt er veel op je af. Hoe
zorgen jullie er voor dat
je een nieuwe start kunt
maken?

#maandvan
de familiebedrijven
» Ondernemen met je familie
is bijzonder. Hoe zorg je
ervoor dat het bedrijf de
familie bij elkaar houdt en
andersom?

November

December
#maandvan
het geven

dvan
n
a
a
#m rven
het e
» Niet het leukst om over na
te denken. Maar hoe weten
je nabestaanden anders je
laatste wens?

» Een ander financieel steunen
is mooi. Wat is er allemaal
mogelijk?

2018
Januari
# startupmaand

» Een goede maand om je
ambitie te realiseren. Maar
je wilt natuurlijk wel goed
van start gaan, ook juridisch
gezien.

Mei
#maandvan
het ouder worden
» Tijdens je leven heb je heel
wat opgebouwd. Hoe kun je
dan veilig ouder worden?

Themakalender

Februari
dvan
n
a
a
#m fde
de lie
» Verliefd zijn is niet zonder
risico’s. Wat regel je als je
‘head over heels’ bent?

#maandva
het onde n
rnemen

» Je wilt het beste voor
je kinderen. Er zijn veel
mogelijkheden.

# woonmaand

» Als ondernemer vooral doen
waar je goed in bent. Dat
kan als alles zakelijk en privé
prima is geregeld.

» Of je nu op zoek bent of al
een woning hebt. Je wilt toch
niet wakker liggen van je
droomhuis?

Juli

Augustus

Juni
dvan
#maan eren
de kind

April

Maart

# jongeren

maand

» Je staat op eigen benen,
je toekomst ligt open. Nu
al iets voor de toekomst
vastleggen, ook al lijkt het
ver weg.

Netwerk Notarissen introduceert de themakalender. Elke maand publiceert Netwerk
Notarissen interessante informatie over het thema voor iedereen die er mee te maken
heeft of krijgt. De hele maand publiceren we artikelen, geven we tips, en delen we
onze kennis over de thema’s. Updates over de thema’s vind je op
www.netwerknotarissen.nl.

n
#maandva doen
het samen
» Samen ergens voor gaan,
is mooi. Hoe zorg je voor
een stabiele basis voor jullie
goede zaak?

facebook.com/netwerknotarissen
twitter.com/netwerknotaris
instagram.com/netwerknotarissen/
youtube.com/netwerknotarissen
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