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Checklist na overlijden
Is er een naaste of dierbare overleden? Dan is het mogelijk dat je de begrafenis of c rematie moet
regelen. Tijdens het regelen van een uitvaart kom je veel (onverwachte) zaken tegen.
De kans is groot dat je in deze moeilijke fase dingen over het hoofd ziet. Wil je weten wat je
allemaal moet doen na het overlijden van een naaste? Dankzij deze checklist hou je overzicht
tijdens deze zware periode. Vragen? Kijk op vanderlaan-uitvaart.nl of bel +31 (0)77 387 41 41.

1

Direct regelen na overlijden

Check

Informeer de (huis)arts 1
Neem contact op met de uitvaartverzorger 2
Thuis opbaren of in het uitvaartcentrum?
Is er een donorcodicil? 3
Contact opnemen met directe naasten
> GA NAAR STAP 2

Aanvullende informatie
1 Informeer de (huis)arts – De (huis)arts geeft een overlijdensverklaring en een doodsoorzaakverklaring af.
De overlijdensverklaring heb je nodig om het overlijden te melden bij de gemeente.
2 Van der Laan is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)77 387 41 41.
3 Is er een donorcodicil? – De (huis)arts kan deze informatie opvragen.

Jullie ritueel, jullie uitvaart.
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2

Regelen met de uitvaartverzorger

Check

Adressenlijst opstellen
Is er een uitvaartverzekering? 4
Testament of wensendocument nalopen 5
Identiteitsbewijs klaarleggen 6
Uitvaartwensen bespreken
Begrafenis of crematie
Opbaren (met of zonder rouwbezoek?)
Uitvaart locatie
Privé of openbare uitvaart
Tijdstip uitvaart
Rouwadvertentie in de krant
Rouwdrukwerk (rouwkaart en gedachteniskaartje)
Kleding, sieraden, haar en make-up
Muziek
Foto’s tijdens de dienst
Uitvaartsprekers
Catering tijdens de uitvaart
Grafsteen of urn
Grafboeket
Dragers van de kist
Uitvaartauto’s

Akte van overlijden aanvragen bij de gemeente 7
Aanvullende informatie
> GA NAAR STAP 3
4 Is er een uitvaartverzekering? – Twijfel of er een uitvaartverzekering is?
Gebruik de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars.
5 Testament of wensendocument nalopen – Weet je niet of er een testament is?
Bel naar het Centraal Testamentregister via 0900 1144114.
6 Identiteitsbewijs klaarleggen – Identiteitskaart, paspoort, rijbewijs en eventueel een trouwboekje.
7 Akte van overlijden aanvragen bij de gemeente – Van der Laan kan deze zorg voor je uit handen nemen.

Jullie ritueel, jullie uitvaart.
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3

Overlijden melden bij instanties

Check

Bankrekeningen blokkeren
(in de meeste gevallen is een akte van overlijden nodig om een rekening op te kunnen zeggen)

Spaarrekeningen
Betaalrekeningen
Buitenlandse rekeningen
Online rekeningen (bv. PayPal)

Abonnementen annuleren
(in de meeste gevallen is een akte van overlijden nodig om een abonnement op te kunnen zeggen)

(Mobiel)telefoonabonnement
Tijdschriftabonnement
Krantenabonnement
Internet- en televisieabonnement
Bibliotheekabonnement
Digitale abonnementen (bv. Spotify en Netflix)
Lidmaatschappen opzeggen
Sport- en fitnessclubs
Goede doelen
ANWB
Vakbond
Muziekvereniging
Politieke partij

Verzekeringen opzeggen
Autoverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Dierenverzekering
> LEES VERDER

Jullie ritueel, jullie uitvaart.
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Rechtsbijstandverzekering
Reisverzekering
Pensioenverzekering
Zorgverzekering
Uitvaartverzekering

Werkgever waarschuwen
Bedrijven die automatisch incasseren
Waterleverancier
Energiemaatschappij

Belastingdienst, UWV en SVB 8
Verhuurder, woningbouw of hypotheekverstrekker
Post doorsturen 9
Kenteken laten overschrijven 10
Auto
Motorrijwiel

Koninklijke onderscheiding(en) retour 11
Social media en online accounts
Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn
Blogs en forums
E-mailaccounts
Overige websites

Aanvullende informatie
8 Belastingdienst, UWV en SVB – Heb je het overlijden gemeld bij de gemeente?
Dan geeft deze het overlijden zelf door aan deze instanties.
9 Post doorsturen – Registreer het overlijden in het Nationaal Overledenenregister.
10		Kenteken laten overschrijven – Binnen 5 weken na het overlijden moet je het kenteken overschrijven.
11 Koninklijke onderscheidingen retour – Kijk voor meer informatie op lintjes.nl

Jullie ritueel, jullie uitvaart.

