
Altijd en overal toegang tot   
   belangrijke documenten

Interesse?
Kijk op seniortrust.nl voor meer informatie. SeniorTrust is 
een initiatief van twee gerenommeerde accountants- en 
advieskantoren in Midden Nederland: VDGC (Bert Moll) en 
TaxForce (Hans van der Vliet). Neem vrijblijvend contact op 
voor een informatief kennismakingsgesprek.

Huis ter Heideweg 12
3705 LZ Zeist
T (0)30 692 8080
I www.seniortrust.nl
E info@seniortrust.nlTe
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Met SeniorTrust heeft u altijd alles goed  geregeld, 
voor uzelf en anderen.

een internetverbinding toegankelijk. Uniek aan SeniorTrust is de 
 mogelijkheid om uw familieleden, accoun tant of verzekerings-
adviseur toegang te geven tot uw archief, of een of meer specifieke 
dossiers. Dankzij  SeniorTrust is uw archief helemaal up-to-date 
en beschikken behalve uzelf meteen de juiste mensen over de 
 benodigde gegevens. Zodat u zich kunt bezighouden met dingen 
die belangrijker óf aangenamer zijn!

Voor wie is SeniorTrust bedoeld?
SeniorTrust is er voor alle mensen die zeker willen weten dat al 
hun belangrijke gegevens veilig en overzichtelijk geordend worden 
 bewaard. Zodat u op elke situatie voorbereid bent. Denk aan het 
bij elkaar zoeken van stukken voor uw notaris, bank of financieel 
 adviseur. In minder voorspelbare situaties, bijvoorbeeld bij een 
ongeval of overlijden, kan SeniorTrust er ook voor zorgen dat uw 
dierbaren of nabestaanden toegang hebben tot al uw belang rijke 
documenten en informatie. 

Altijd en overal toegang tot belangrijke documenten

Uw administratie veilig op orde en deelbaar met anderen, zodat u er geen 
omkijken naar heeft? Dat kan met SeniorTrust: een compleet  digitaal 
archief voor particulieren, met de hulp van deskundige  accountants en 
adviseurs. Zij kijken met u mee en beheren uw archief actief zodat er 
geen onduidelijkheden zijn of gegevens ontbreken. Met SeniorTrust is uw 
archief altijd up-to-date en compleet, of het nu zakelijk of privé is. Voor 
een vast bedrag van slechts 49,50 euro per maand heeft u altijd alles bij 
de hand. Een geruststellend gevoel.

Hoe werkt SeniorTrust?
SeniorTrust is dé oplossing voor alle administratieve rompslomp.  
Het is een online digitaal archief waarin u veilig al uw  
belangrijke documenten, administratie en gegevens kunt bewaren. 
 SeniorTrust begeleidt u bovendien bij het inrichten en opbouwen 
van het archief en stuurt u berichten wanneer polissen of andere 
documenten worden vervangen of nader moeten worden bekeken.

Als uw archief eenmaal is ingericht, blijft het met minimale 
 inspanning actueel. Uw archief is altijd en vanaf elke locatie via  

Wat maakt SeniorTrust uniek?

Bijzonder aan SeniorTrust is dat u hulp krijgt bij het 
indelen, scannen, inrichten en actueel houden van 
uw archief. Onze deskundige  adviseurs:
• helpen uw archief duidelijk en logisch in te delen
• maken een handige checklist op maat voor het   
 bij elkaar zoeken van stukken
• bieden de mogelijkheid de documenten op papier  
 of digitaal aan te leveren
• archiveren de documenten vlot op de juiste   
 plaatsen
• koppelen aan ieder document een bericht als het  
 aan vernieuwing toe is


