
Uw vermogen beheren 
was nooit zo eenvoudig
Een globaal overzicht krijgen van uw vermogen, de juiste 

documenten terugvinden, de structuur van uw vermogen 

begrijpen, de voortdurend veranderende wetgeving volgen... 

Vermogensplanning kan behoorlijk complex zijn. 


Tenzij u gebruik maakt van PaxFamilia, een beveiligd digitaal 

platform voor vermogensplanning dat dit allemaal voor u doet.

Centraliseer uw 
vermogensinformatie

Begrijp uw 
cashflows

Plan uw financiële 
toekomst en nalatenschap

Verzeker het 

welzijn van uw familie

PaxFamilia staat voor familievrede. De tool laat u dan ook zien hoe u 

schenkingen aan uw kinderen in evenwicht kan brengen. Die inzichten helpen u 

om uw nalatenschap zo eerlijk mogelijk te verdelen over uw erfgenamen

 U krijgt een overzicht van alle schenkingen die u deed in het verlede

 U ontdekt hoe u schenkingen tussen uw kinderen kan balanceren

Zorg voor rust in uw familie

Met al uw vermogensinformatie binnen handbereik, kan uw adviseur u eenvoudig, 

gericht en accuraat helpen om uw financiële toekomst voor te bereiden, van de 

optimalisering van uw cashflow tot de organisatie van uw nalatenschap. Met 

PaxFamilia kan uw adviseur

 De erfbelasting op uw nalatenschap berekene

 Uw cashflows en vermogensevolutie analysere

 De meest voordelige acties detecteren op basis van deze analyse

 Advies met u delen via digitale rapporten die u eenvoudig kan bekijken en 

downloaden.

Start voorbereid aan de toekomst

Bezit u vennootschappen, levensverzekeringen, kantoorgebouwen of speciale 

kunstcollecties? PaxFamilia geeft u een globaal overzicht over al uw activa, schulden 

en cashflows. Die gegevens voegt u zelf of samen met uw adviseur toe aan het 

platform

 U krijgt een globale kijk op uw vermoge

 Uw hele vermogen wordt in uw familie- en bedrijfsstructuren gecontextualiseer

 U centraliseert en deelt uw documenten via een beveiligde digitale klui

 Uw vermogen wordt gevisualiseerd in duidelijke structuurdiagrammen



Krijg een klare kijk op uw vermogen

Via PaxFamilia kan u u vermogensgegevens raadplegen en wijzigen 

waar u maar wilt, wanneer u maar wilt

 Zowel u als uw adviseurs hebben 24/7 toegang tot het platfor

 U kan ook uw partner, kinderen, notaris, boekhouder…toegang 

geven tot uw informatie, helemaal volgens uw eigen voorkeuren.

Raadpleeg uw gegevens 
overal en altijd


