Hoe wilt u dat
uw uitvaart er uit ziet?
Uitvaart Info- en Wensenboekje
Meldnummer Overlijden:
06 - 107 107 89 (24u. per dag)

Afscheid nemen
Afscheid nemen doe je met je hart. Dat betekent dat u
persoonlijk afscheid neemt van een dierbare, op een
manier die past bij de relatie die u met de overledene
had. U laat zo zien wat hij of zij voor u betekende.
Afscheid nemen kan en mag iedereen op een eigen en
persoonlijke manier doen. Hoe u ook in het leven staat,
welke visie u ook heeft.
Verlies en afscheid nemen is een ingrijpend proces.
Een persoonlijk afscheid, een afscheid dus dat recht
doet aan zijn of haar leven, helpt bij de verwerking.
Het geeft houvast voor de toekomst en markeert een nieuw begin.
Afscheid nemen, doe je niet op één moment. Het is een proces dat zich gaandeweg ontwikkelt…
als je er aan toe bent. Het kan zijn dat je aan het einde van je leven gevoelens wil delen met je
naasten: hen vertellen hoeveel ze hebben betekend voor je. En misschien komen er gedachten
boven aan herinneringen die moeilijk voor je waren. Het kan waardevol zijn om hierover te
praten met de mensen die achterblijven. Ook al is dat vaak niet gemakkelijk.
Afscheid nemen kun je ook doen door allerlei praktische zaken te regelen. Met alles wat er
geregeld moet worden en met de dingen die ‘als vanzelf’ veranderen, merk je dat je stap voor
stap afscheid neemt… Van dingen, van wat je allemaal kon, en wat je nu niet meer kunt. Met het
verkopen van je hobby spullen, neem je ook afscheid van de vermogens die bij die hobby’s
hoorden.
Afscheid nemen doet pijn. Niemand wil afscheid nemen, maar
uiteindelijk kom je er niet onderuit. U kunt er bij De Ruiter
Uitvaartzorg op rekenen dat wij u door de dagen heen leiden.
We bespreken in alle rust samen hoe u het afscheid van uw
dierbare vorm wilt geven. Op de manier die bij de overledene en
u past zodat het echt een afspiegeling van het leven wordt.
Dineke de Ruiter
Uitvaartleidster in hart en ziel
AFSCHEID
Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in de goede herinnering.
Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van vreugde en verdriet.
Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven.
Men leert het eigenlijk nooit.
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Nadenken over het laatste afscheid geeft rust
Spreken over uw eigen uitvaart of die van een dierbare doe je niet dagelijks. Misschien staat u er
zelfs liever niet bij stil. Dat is begrijpelijk. Toch kan het u en vooral uw nabestaanden rust geven
om bespreekbaar te maken wat u belangrijk vindt. Het schept duidelijkheid en kan zorg of angst
wegnemen. Er blijft voor nabestaanden dan meer tijd en ruimte voor het afscheid nemen als het
overlijden zich aandient. Dat is van belang in de eerste fase van het verwerken van uw verlies.
Het keukentafelgesprek: een spiegel van het leven
Een keukentafelgesprek is bedoeld om het "er" eens over te hebben. Praten over je afscheid, is
praten over uw leven. Uw uitvaartwensen kunnen uw leven weerspiegelen. Deze spiegel leggen we
naast de vele mogelijkheden om vorm te geven aan uw wensen. Zo ontstaat er een duidelijk beeld.
De wensen voor uw uitvaart zijn concreet te benoemen en tevens te beschrijven in dit
wensenboekje. Zo maakt u een uitvaart tot een eigen geheel: passend en persoonlijk. Een
keukentafelgesprek is laagdrempelig, informeel, met aandacht en respect voor ieders inbreng en
achtergrond.
De Ruiter Uitvaartzorg bestaat uit een
aantal zeer betrokken medewerkers die
zich samen sterk maken om een voor u
een passend afscheid van uw dierbare te
realiseren.
Hun eigen verhaal waarom zij dit vak
gekozen hebben kunt u lezen u op onze
website bij het menu Team. Alle
medewerkers zijn ervaren en breed
opgeleid.

`Samen maken we het verschil voor u en uw dierbare`
De grootste toegevoegde waarde van team De Ruiter Uitvaartzorg is onze persoonlijke inzet en
betrokkenheid. “Wij doen dit door niet alleen aan te sluiten bij de wensen van de overledene en
nabestaanden, maar ook door ideeën aan te leveren en mee te denken om een uitvaart nog
persoonlijker te maken.
Daarom besteden we alle mogelijke zorg aan een optimale begeleiding op de dag zelf, maar ook
tijdens de dagen ervoor en erna. Wij hebben gemerkt dat de vele aspecten aan dit vak goed
aansluiten bij onze wensen, onze keuze voor dit vak voelt goed.
Alle elementen uit dit beroep passen goed bij ons en daardoor voelen de nabestaanden zich bij
ons thuis. Wij willen het verschil maken voor mensen die een moeilijke en verdrietige periode
rondom het overlijden van een dierbare meemaken.”
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Kosten van uw uitvaart of elders verzekerd?
Wij weten door ervaring dat eenieder vrij is om de uitvaartverzorger te kiezen die bij u past. U
bepaalt zelf door wie u de uitvaart wilt laten uitvoeren. Juist op deze emotionele momenten zit u
in een kwetsbare situatie en bent u gauw geneigd om te snel een keuze te maken. Het kan dan
moeilijk zijn om weerstand te bieden aan de druk van de verzekeringsmaatschappij.
Het maakt niet uit óf en hoe u verzekerd bent bij welke grote maatschappij dan ook.
Of u nu een natura dienstenpakket of kapitaalverzekering heeft, u bepaalt zelf welke
uitvaartonderneming u inschakelt en niet uw verzekering. Vaak zullen zij tegen u zeggen dat het
niet mogelijk is, maar dat is absoluut niet juist. Wellicht vertelt men u dat u de ledenkorting dan
kwijtraakt maar wij geven u dezelfde ledenkorting. Graag kijken wij samen met u naar uw
huidige verzekering zodat u weet waar u aan toe bent. De Ruiter Uitvaartzorg heeft geen
bindingen met verzekeringen die ons verplichtingen stellen.
Wij zijn een transparante onderneming en u krijgt bij ons binnen een dag een nauwkeurige
begroting zodat u precies weet voor welke kosten u komt te staan en er achteraf geen
verrassingen ontstaan. Wij hebben 3 uitvaartpakketten samengesteld omdat elke wens uniek is.
Deze pakketten zijn uit te breiden met meer of minder diensten. Uiteraard kunnen wij ook een
begroting op maat voor u maken.
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Keurmerk Uitvaartzorg
De Ruiter Uitvaartzorg verplicht zich door het voeren van het Keurmerk Uitvaartzorg om de
kwaliteit van haar dienstverlening constant op peil te houden.
De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden u als
nabestaanden bescherming. U kunt erop vertrouwen dat de
dienstverlening van De Ruiter aan een aantal eisen voldoet zoals heldere
afspraken over:
transparante kostenbegroting
goede organisatie van de uitvaart
uitstekende uitvoering van de uitvaart
bekwaam personeel
doelmatige klachtenafhandeling
klanttevredenheidsonderzoek
Wij worden beoordeeld door onze nabestaanden met een 9,8.
Gedenksieraden, sieraden met een ziel
De manier om een overledene te gedenken is voor iedereen verschillend. Daarom zijn er vele
mogelijkheden van gedenksieraden. Het verlies van een dierbare verdient een passende,
symbolische herinnering. Stijlvol en subtiel.
De sieraden van See You Gedenksieraden en Impona
Gedenksieraden bieden die herinnering en symboliek.
Deze sieraden bevatten een fysieke herinnering aan een
overledene in de vorm van een as-sieraad of een vingerafdruk
sieraad. Niet voor niets noemen we onze producten "sieraden
met een ziel", stille herinneringen. Zij stellen U namelijk in staat
om een stukje van de ziel van de dierbare, die U verloren heeft, mens of dier- bij U te dragen.
As of vingerafdruk?
Dit kan een kleine hoeveelheid as of een haarlok zijn, maar ook het op een bijzondere wijze
verwerken van een vingerafdruk behoort tot de mogelijkheden. Een sieraad met een
vingerafdruk is een heel bijzondere herinnering. Het legt de laatste aanraking met uw naaste
voor altijd vast.
Kies uit verschillende vormen zoals een hanger, een ring of een armband. U kunt de vingerafdruk
laten maken in een gouden of zilveren sieraad.
Het vullen van as of haarresten in een door u
gekozen gedenksieraad doen de uitvaartleiders
van De Ruiter Uitvaartzorg zelf. Zij hebben
hiervoor een opleiding gevolgd en de benodigde
apparatuur is in huis. Hiervoor worden geen extra
kosten voor.
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Uitvaarthuys De Vallei Ede, opbaren in huiselijke stijl
Geheel volgens uw wensen kunnen wij
de opbaring thuis of ergens anders
verzorgen.
De Ruiter Uitvaartzorg onderscheidt zich
met een uniek afscheidsconcept;
Het Uitvaarthuys.
Indien u dat wenst, brengen wij uw
dierbare naar één van onze
Uitvaarthuyzen in Ede of in Veenendaal.
U heeft bij ons de beschikking over een
mooie, huiselijke opbaarkamer om
samen de mooie herinneringen aan uw
dierbare op te halen.
Voorsterweg 10, 6717 GS Ede
In Ede wordt u ontvangen in een authentiek boerderijtje uit 1920.
Hier is huiskamer De Vlinder gerealiseerd. Er is een koffiehoek, een cd-speler en een zithoek
zodat de familie volledig haar eigen gang kan gaan in deze moeilijke tijd.
Wij hanteren geen 30 minuten
bezoekjes. Er is altijd ruim tijd voor
uw afscheidsbezoek, eventueel
meerdere malen per dag.
Zo krijgt u alle gelegenheid om op
uw eigen manier afscheid van uw
dierbare te nemen.
In onze verzorgingsruimte kan de
laatste verzorging gegeven
worden, met of zonder hulp van
nabestaanden. Volledige privacy is
gewaarborgd.

Boven is een drukkerij gehuisvest waar wij alle rouwkaarten, die wij samen met u vormgeven,
zelf drukken. Zo kunt u, indien u dat wenst, binnen 1 dag de rouwkaarten versturen.
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Uitvaarthuys De Vallei Veenendaal, afscheid nemen wanneer u wilt
De prachtige villa in Veenendaal
heeft drie opbaarkamers,
de Monetsuite, de Renoir Salon
en de Da Vinci Serre.
U kunt ook een sleutel krijgen
zodat u naar eigen wens, 24 uur
per dag naar uw dierbare toe
kunt gaan. In alle huiselijke
familiekamers is een
opbaarmogelijkheid met koeling.

Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal
In elke kamer is een koffiehoek, een cd-speler en een zithoek gerealiseerd zodat de familie
volledig haar eigen gang kan gaan in deze moeilijke tijd.
Een rouwbezoek op afspraak is natuurlijk ook gewoon mogelijk. Wij hanteren ook hier geen 30
minuten bezoekjes. Er is altijd ruim tijd voor uw afscheidsbezoek, eventueel meerdere malen per
dag. Zo krijgt u alle gelegenheid om op uw eigen manier afscheid van uw dierbare te nemen.

In onze verzorgingsruimte kan de
laatste
verzorging
gegeven
worden, met of zonder hulp van
nabestaanden. Volledige privacy
is gewaarborgd.
In Veenendaal is een aparte
spreekkamer waar wij eventueel
met u een voorregeling of een
uitvaart kunnen bespreken.

Ook is hier een eigen huisdrukkerij aanwezig voor een snelle levering van de rouwkaart. Wij
maken gebruik van een foto database zodat wij samen de rouwkaart voor uw dierbare
persoonlijk en passend kunnen maken. Het aanleveren van eigen foto’s is natuurlijk ook
mogelijk.
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Mijn uitvaartwensen:
Persoonlijke gegevens
Naam :

………………………………………………………………………….....

Voornamen :

……………………………………………………………………………..

Geboortedatum :
Geboren te :

……………………………………………………………………………..
.……………………………………..……………………………………..

BSN nr. (verplicht)

……………………………………………………………………………..

Adres :

..…………………………………………………………………………...

Postcode en woonplaats :
Telefoon :

..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Mobiel nummer :

……………………………………………………………………………..

Emailadres :

………………………………………………………………………………

Burgerlijke staat
O Gehuwd / geregistreerd partnerschap
Huwelijksdatum-en plaats :
Naam partner:
O Samenwonend

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

O Ongehuwd
O Weduwe / weduwnaar van:
O Aantal kinderen:

…………………………………………… Sinds: …………………...
…………………….

Waarvan meerderjarig: ……………………

Dit overzicht is door mij vast gelegd als uitgangspunt voor het regelen en uitvoeren van
mijn uitvaart.
Naam:
Datum:

…………………………………………………
…………………………………………………

Handtekening:

.………………………………………………..

Gevolmachtigde
Naam:

…………………………………………………

Adres:

…………………………………………………

Telefoon:
Relatie:

…………………………………………………
…………………………………………………
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Contactpersoon / Direct nabestaanden / Opdrachtgever voor de uitvaart
Naam :
Voornamen :

………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………..

Geboortedatum :

……………………………………………………………………………..

Geboren te :

.……………………………………..……………………………………..

BSN nr. (verplicht)
Adres :

……………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………...

Postcode en woonplaats :

..……………………………………………………………………………

Emailadres :

………………………………………………………………………………

Telefoon :
Mobiel nummer :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Verzekeringen
Uitvaartverzekering bij :
…………………………………………………..……………………………
Natura- of sommenverzekering : ………………………………………………………………………………..
Hoogte uitkering :

………………………………………………………………………………..

Bijverzekering bij :

………………………………………………………………………………..

Polisnummer 1:
Verzekerd bedrag :

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Polisnummer2 :

………………………………………………………………………………..

Verzekerd bedrag :

………………………………………………………………………………..

Polisnummer 3:
Verzekerd bedrag :

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Drukwerk
Adreslijst bijgevoegd?
Soort kaart :

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Ruimte voor tekst of gedichtje : ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Met of zonder foto :

……………………………………………………………………………….

In kleur of grijs of zwart :

……………………………………………………………………………….

Advertentie plaatsen in :

……………………………………………………………………………….

9

Laatste verzorging en opbaring
Verzorging
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:
O De Ruiter Uitvaartzorg
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Anders, namelijk :

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………….
………………………………….…………………………………………….

O Mijn nabestaanden zouden willen helpen met het geven van de laatste verzorging
Naam :
Relatie:

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Opbaring
O Ik wil graag thuis opgebaard worden
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
O Uitvaarthuys De Vallei, Voorsterweg 10, 6717 GS Ede
O Uitvaarthuys De Vallei, Kerklaan 3, 3905 MC Veenendaal
O Elders, namelijk :

………….………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………

Begrafenis of Crematie
O Begrafenis
Locatie :

………………………………….……………………………………………….

O Natuurbegrafenis
Locatie :

………………………………………………………………………………….

O Crematie
Locatie :

………………………………….……………………………………………….

Kleding
O Dagelijkse kleding
O Kostuum

Kleur:…………..…………………………………………………………….

O Nachtkleding
O Extra wensen (bijv. foto, rozenkrans, eigen kussen)
………….……………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………….
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Kist
O Eiken fineer kist O Witte kist O Opbaarplank O Nader uit te zoeken
O Kersen fineer kist O Eco kist O Anders ………………………………………………………………..
Vervoer
O Kleur rouwauto (zilvergrijs / zwart / anders) …………………………………………………..…………
O Volgauto’s 4 pers. (zilvergrijs / zwart / anders)
.………………………………… Aantal …….
O Volgauto’s 7 pers. (zilvergrijs / zwart / anders)
O Koets (wit / zwart)

.………………………………… Aantal …….

O Uitvaartbus 22 pers. met overledene (www.rouw-vip.nl)

Muziek / Foto / Film
O Voorkeur betreffende muziek :

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
O Muziek naar keuze van de nabestaanden ..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
O Live muziek; zang/orgel/piano/anders ……………………………………………………………………..
O Geen muziek
O Ik wil wel / geen een fotoreportage van de uitvaart
O Ik wil wel / geen een filmreportage van de uitvaart (DVD)
Bloemen
O Voorkeur betreffende soort bloemen ………………………………………………………………………..
O Kleur

………………………………………………………………………..

O Bloemlinten met tekst

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

O Geen bloemen
O Bloemen na de uitvaart mee naar huis met nabestaanden
O Bloemen na de uitvaart bij een graf leggen
O Bloemen na de uitvaart naar het bloementerras Crematorium
Kerkdienst
O Mijn geloofsovertuiging is
……………………………………………………………………..
O Wel / geen kerkdienst na overlijden ……………………………………………………………………..
O Kerk waar dienst gehouden zal worden……………………………………………………………………..
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O Voorganger

……………………………………………………………………..

O Liturgie opstellen ja / nee
O Bidprentje opmaken ja / nee

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

O Bepaalde wensen op kerkelijk gebied ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Afscheidsplechtigheid / Condoleance
O Wel / Geen uitvaartdienst

………………………………………………………….

O In tegenwoordigheid van alleen naaste familie

…………………………………………………………

O In tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden …………………………………….
O Kist open / gesloten
O Foto op / bij de kist

O Foto via muur projectie beamer

O Een uitvaartdienst in stilte

………………………………………………………….

O Aanduiding wie de dragers zullen zijn
O professioneel
O Familie Namen:

………………………………………………………….

O In memoriam door : spreker / uitvaartleider / familie …………………………………………………….
O Wensen betreffende een gedicht of citaat

.……………………………………………………..….

O Wie zal de kist sluiten
………………………………………………………….
O Na afloop van de plechtigheid zal de kist dalen / wegglijden / blijven staan *
O Na de plechtigheid wel / geen koffietafel

.…………………………………………………………

Zo ja, voorkeur welk restaurant of gelegenheid

………………………………………………………….

O Na de plechtigheid koffie / thee / fris / wijn (rood/wit, rosé) / bier / buitenlands gedist. *
O Cake / Krentenwegge met roomboter / Gemengde broodjes o/ Andere voorkeur:
O Andere consumpties, te weten

…............................................................

Asbestemming
O Verstrooien / bewaren
O Verstrooiing op strooiveld crematorium

………………………………………………………….…………

O Verstrooiing op zee - per schip / vliegtuig …….…………………………………………………..…………
- wel / niet in bijzijn van familie
O Verstrooiing elders, te weten

…………………………………………………………..……….

O As bus bij laten zetten in een columbarium,
Urnengraf of urnenmuur

……………………………………………………………………

- wel / niet in bijzijn van familie
O Gedenkplaatje

……………………………………………………………………

O Anders. Te weten

……………………………………………………………………
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Begraafplaats
O Naam en plaats (Natuur)begraafplaats ………………………………………………………………………..
O Er is een bestaand graf
O Een algemeen graf

……………………………………………………………………………

O Een (beschikbaar) eigen graf
Naam rechthebbende :

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

BSN nummer :

……………………………………………………………………………

O Vak en nummer

……………………………………………………………………………

O Begraafrecht verlengen?
O Ik wil een nieuw graf

………………………………… Aantal jaren: ………………….

O Een algemeen graf

……………………………………………………………………………

O Een eigen graf

……………………………………………………………………………

O Aantal personen
O Aantal jaren begraafrecht :

……………. pers.
……………. jaar

O Kist helemaal dalen / dalen tot maaiveld / helemaal niet dalen
O Graf groen maken
O Belangstellenden mogen schepje aarde strooien
O Belangstellenden mogen bloemblaadjes strooien
O Duiven loslaten
O Overige wensen

…………………………………………………………………………..

Algemene zaken
Betreffende een donorcodicil
O mijn weefsel is wel / niet beschikbaar gesteld voor transplantatie
O Ik heb een euthanasieverklaring
O Ik heb een wilsbeschikking
O Ik heb een donorcodicil, deze is te vinden in / bij ………………………………………………………….
O ik laat de keuze over aan mijn familie …………………………………………………….…………………….
O ik laat de keuze over aan een specifiek persoon, te weten ……………………………………………
O mijn lichaam is wel / niet beschikbaar gesteld aan de wetenschap
De papieren daarvoor liggen opgeborgen in / bij ………………………………………………………….
Direct na mijn overlijden handelen zoals daar vermeld
O Mijn vaste notaris is
……………………….…………………………………………….
O Wel / niet een testament opgemaakt

……………………………………………………………………..

O Mijn executeur testamentair(e) is

……………………………………………………………………..
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Onder voorbehoud dat mijn wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn wens ik dat hier
naar eer en geweten gevolg aan zal worden gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar
ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg
voor de regeling op zich nemen.
Behoudens een notarieel testament, herroep ik hiermee alle eerdere door mij schriftelijk,
mondeling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen en verklaar deze
wilsbeschikking geheel vrijwillig en verstandelijk te hebben ingevuld en ondertekend.

Plaats / Datum:

Naam / Handtekening:

…………………………………………………………

………………………………………………………………

Meldnummer Overlijden:
06 - 107 107 89 (24 uur per dag)

14

Checklist bij overlijden
Als een naaste overlijdt, dan moet er in een korte periode veel geregeld worden. Hieronder vindt
u de belangrijkste punten op een rij. Wanneer u vragen heeft, dan kunt u via het algemene
informatienummer contact opnemen met De Ruiter Uitvaartzorg 06 - 107 107 89. In geval van
overlijden kan ook uw uitvaartverzorger u verder helpen.
Melding van overlijden
-Waarschuw de dienstdoende (huis)arts.
-Hij zorgt in overleg met de uitvaartverzorger voor een verklaring van overlijden.
Bewaar deze akte goed, want u heeft deze nodig bij het afwikkelen van veel zaken.
-Bel de uitvaartverzorger van De Ruiter Uitvaartzorg, 24 uur per dag bereikbaar: 06 -107 107 89
-Probeer na te gaan of er een testament of donorcodicil is.
-Bij overlijden tijdens een reis in het buitenland: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
-Bij overlijden door een ongeval: bel na de arts uw verzekeringsmaatschappij of uw
tussenpersoon.
-Dit kan om meerdere verzekeringen en maatschappijen gaan; denk bijvoorbeeld niet
alleen aan de uitvaartverzekering, maar ook indien aanwezig - aan een levens- en
ongevallenverzekering.
-Stel directe familieleden en vrienden op de hoogte.
-Leg vast de kleding klaar die de overledene zal gaan dragen
Inlichten van instanties
-Stel de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds op de hoogte.
-Stel de bank van de overledene op de hoogte en evt. de notaris voor de verklaring van
Erfrecht als die nodig is.
-Stel de verhuurder of woningbouwvereniging op de hoogte.
-Stel eventuele kredietverstrekkers van leningen op de hoogte.
-Zeg abonnementen, lidmaatschappen en contributies op.
Bankafschrijvingen kunnen vaak duidelijk maken waar de overledene een lidmaatschap had.
-Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn.
Laat zo nodig de tenaamstelling wijzigen van verzekeringen die wel moeten doorlopen, maar op
naam van de overledene staan.
-Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.
Tegenwoordig krijgen veel instanties automatisch bericht over het overlijden. Als de
uitvaartverzorger de inschrijving van overlijden heeft gedaan dan informeert de gemeente
automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie. Zoals: Belastingdienst, grote
pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW),
Rijksdienst Wegverkeer en ook het UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong).
Een aantal afdelingen binnen de gemeente worden bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals WOZ,
rioolrecht en afvalstoffenheffing.
Adressenlijst
Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. Het is
verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te
houden. Ga na hoeveel kerstkaarten u verstuurt, dan zit u in ieder geval in de buurt van het aantal
te versturen rouwkaarten.
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