Doe méér met wat wordt nagelaten!

‘Heel tevreden met de software van
Estate Planning Expert’
Notaris Joost Dijkstra van Notarishuis Hoevelaken
wordt enthousiast als hij vertelt over het gebruik
van het softwarepakket van Estate Planning
Expert. ‘Ik ben heel tevreden met dit pakket omdat het zo enorm veel mogelijkheden biedt en er
snel mee gewerkt kan worden’.
Dijkstra vertelt lang gezocht te hebben naar een
dergelijk softwarepakket. ‘Wij hebben het meest
uitgebreide pakket van Estate Planning Expert nu
ruim vier jaar in huis en, zoals gezegd, ik ben er
heel enthousiast over. Het is wel zo dat aanschaf
alleen geen succes biedt. Ik ben mij in de software gaan verdiepen en ontdekte toen allerlei

slimmigheidjes. Het is als met zoveel andere
zaken, je moet er wel interesse in hebben. Eerst
dan komen de talloze voordelen aan het licht’.
Dijkstra, sinds 1991 eerste notaris bij Notarishuis
Hoevelaken, heeft estate planning als specialiteit.
‘Juist op dit vakgebied kent het programma vele
voordelen. Ik kan een cliënt met dit programma
inzichtelijk maken wat hem boven het hoofd
hangt. Of het nu gaat om de keuze van een testament of een schenkingsplan, deze prachtige tool
berekent zeer snel de meest voordelige aanpak.
Eerder moest een cliënt het doen met mijn verhaal;
nu draait het rekenprogramma zeer snel de cijfers

‘Estate Planning Tools een
perfect hulpmiddel’
Belastingadviseur Stephan Wonders van accon■
avm adviseurs en accountants te ’s-Hertogenbosch gebruikt al vele jaren de software van
Estate Planning Expert. ‘Ik heb de beginjaren
meegemaakt, waarin in overleg met Cees Baard
nog wel eens het één en ander aangepast moest
worden’ vertelt Wonders, die zegt nu een tevreden gebruiker van het programma te zijn.
‘Estate Planning Tools is voor mij een perfect
hulpmiddel om cliënten te adviseren. Bijvoorbeeld op testamentgebied zijn er zoveel mogelijkheden en het programma rekent heel efficiënt
de diverse mogelijkheden uit. Daar komt bij dat
ik het heel inzichtelijk kan maken voor de klant.
Op het moment dat ik met het programma ga
zitten stoeien van wat betekent dit en wat betekent dat voor deze klant, voor dit vermogen en
met die verwachting, dan krijg ik daar een uitslag
uit. En ik kan aan de klant ook cijfers laten zien.
Die inzichtelijkheid vind ik één van de grootste
voordelen van het gebruik van Estate Planning
Tools’.
Hij wijst er wel op dat het een computerprogramma blijft en hij er niet op blind vaart. ‘Het is
een fantastische rekentool, maar meer ook niet.
Ik krijg er geen advies uit; dat moet ikzelf maken’.
Zo blijft er, volgens Wonders, altijd sprake van een
stukje voorbehoud. ‘Ik weet meestal niet wanneer
een klant dood gaat en ook zijn vermogen staat
natuurlijk niet altijd vast. Garantie kun je, ook
met dit programma niet geven, maar je kunt wel

een bepaalde koers uitstippelen’. Tijdwinst was
volgens Wonders de doorslaggevende reden van
aanschaf van Estate Planning Tools en de al eerder genoemde inzichtelijkheid.
Over de nieuwe variant: ‘Ik zie met belangstelling uit naar de nieuwe variant van de software.
Vooral omdat die op een systeem kan draaien
met een soort database bestand. Ook het feit
dat het een online systeem is lijkt een groot
voordeel’.

Stephan Wonders

uit en kan ik hem iets tastbaars mee geven. Dat is,
vind ik, ook bijzonder aan het programma, ik kan
de cliënt mijn advies in Word mee geven. Met
andere woorden: de software geeft een onderbouwing van het gesprek en het advies aan de cliënt’.
Omdat Dijkstra lid is van de Estate Planning
Expert Circle, een groep specialisten op zijn
vakgebied, heeft hij al het één ander vernomen
over de nieuwe software en de EPX-Portal. ‘Ik heb
begrepen dat dit nieuwe programma nog meer
mogelijk-heden kent dan dat ik nu gebruik. Laat
ik zeggen dat ik zeer geïnteresseerd ben’.
Joost Dijkstra

‘Inzichtelijkheid is het
grootste voordeel van
Estate Planning Tools’
Financieel planner Iris Brik van Fine Tuning
Personal Finance in Rotterdam gebruikt sinds
eind 2006 Estate Planning Tools. Brik is directeur
van het bedrijf dat in 1999 werd opgericht en dat
niet alleen adviseert, maar ook de uitvoering van
adviezen op het gebied van de financiële dienstverlening bewaakt. Zij werd in 2005 uitgeroepen
tot financieel planner van het jaar, een onderscheiding die dit jaar haar kantoorgenoot Miek
Bouwes ten deel viel.

gebruiksvriendelijker zou moeten zijn. Maar dat
is in de volgende release – als ik het goed heb
begrepen – verholpen. Voor het overige, zoals
gezegd, een tevreden gebruiker’.
De directeur van Fine Tuning Personal Finance
zegt er van op de hoogte te zijn dat Estate
Planning Expert met een nieuwe generatie software op de markt komt. ‘Nee, details ken ik niet,
maar, laat ik het zo zeggen: ik wacht de ontwikkelingen met belangstelling af’.

Iris Brik zegt heel tevreden te zijn over de software van Estate Planning Expert. ‘Het is enorm
handig om in één oogopslag alle mogelijkheden
te kunnen overzien. Toen wij het programma nog
niet hadden moest een berekening grosso modo
gemaakt worden, dus veel globaler.
Nu kan ik met behulp van Estate Planning Tools
het advies voor een klant uiterst inzichtelijk
maken. Ik laat ze niet alle berekeningen zien,
daar schrikken ze maar van, maar wel het uitgewerkte advies. En dan ook nog eens in begrijpelijke ‘jip en janneke taal’. Dat is naar mijn
mening het grootste voordeel’.
Een tweede belangrijk winstpunt is volgens Brik
de tijdwinst die zij maakt door gebruik te maken
van de software van Estate Planning Expert.
Zijn er dan helemaal geen kritiekpuntjes? Ja,
toch wel. Brik: ‘Ik vind dat de invoer wat

Iris Brik

Gevolgen voor bestaande gebruikers
Bestaande gebruikers hoeven vooralsnog geen
actie te ondernemen. Binnen enkele weken ontvangen zij van ons een digitale nieuwsbrief met
uitgebreide informatie over de download procedure van de EPX-Portal. De voorbereiding hiervan vergt enige extra tijd, omdat wij alle toepassingen van iedere individuele gebruiker
direct beschikbaar willen maken. Bestaande
gebruikers hoeven dan, op de EPX-Portal zelf na,
zelf helemaal niets te activeren. Wij streven er
naar dat alle bestaande gebruikers uiterlijk

1 oktober a.s. over de nieuwe software kunnen
beschikken.
Voor relaties, die onze software op meer dan
één vestiging hebben draaien of op één vestiging op verschillende werkplekken, is een licentiebeheerprogramma in de maak. De systeembeheerders van deze relaties worden hierover
uiterlijk in november individueel benaderd. Via
het licentiebeheerprogramma wordt het voor
deze relaties mogelijk rechtstreeks mutaties
door te voeren op onze server en op die manier

zonder onze tussenkomst snel bijvoorbeeld de
ene gebruiker te vervangen door een andere in
geval van overplaatsing of wisseling van werkgever.

www.estateplanningexpert.nl

