
 

 

1. Melding van overlijden
Bel de huisarts 

Naam huisarts ……………………………………………. 

 

Telefoonnummer …………………………………………. 

 

 

2. Bel Vredehof 
Uitvaartverzorging 

 

 
Neem contact op met Vredehof 

Uitvaartverzorging 
 

Telefoon 088 – 1198 240 
 

Dit nummer is 7 dagen per week,  
24 uur per dag bereikbaar 

 

 

3. Testament of 
Wilsbeschikking 

Of er een testament is kunt u te weten komen bij het 

Centraal Testamenten register 

(www.centraaltestamentenregister.nl) of bij de notaris. 

Het is ook mogelijk dat iemand een Codicil heeft. 

Daarin kunnen verschillende zaken zijn geregeld; 

donorschap van organen, legaten van bepaalde 

sieraden of bijzondere meubels. Het kan zijn dat er in 

deze documenten bepalingen zijn opgenomen t.a.v. de 

uitvaart. 

 

 

4. Uitvaartverzekering 

Is er een uitvaartverzekering afgesloten? In de 

polisvoorwaarden kunt u nalezen wat de voorwaarden 

zijn. Is het een naturaverzekering of wordt er een 

geldbedrag uitgekeerd (kapitaalverzekering). 

 

 

5. Voorbereiden begrafenis 
of crematie 

Na een overlijden moet er veel geregeld worden. Het 

vervelende daarbij is dat de tijd tot de 

uitvaartplechtigheid beperkt is. Uit praktische 

overwegingen is het dan ook verstandig niet te lang te 

wachten met het inschakelen van een 

uitvaartverzorger. 

 

Overwegingen: 

 Begraven of cremeren 

 Locatie opbaring 

 Bezoek of condoleance 

 Waar en wanneer plechtigheid 

 Kerkdienst 

 Uitvaartmuziek 

 Rouwkaart (tekst) 

 Rouwadvertentie (tekst) 

 Kist 

 Rouwbloemen 

 Rouwauto / volgauto’s 

 Kleding overledene 

 Speciale of persoonlijke wensen 

 

 

6. Administratieve handelingen 

 Bank- of spaarrekening geblokkeerd? Maak 

een afspraak met de notaris voor het 

verkrijgen van een verklaring van erfrecht. 

 Wijziging van de zorgverzekering. 

 Aanpassen of verwijderen persoonlijke 

profielen op het internet (Social Media) 

 Wijziging of aanvraag van de 

pensioenuitkering 

 Wijziging of aanvraag van AOW- of ANW-

uitkering 

 Het regelen van voogdij voor minderjarige 

kinderen 

 Het verzilveren van eventuele 

uitvaartpolissen, levensverzekering of lijfrente 

 Lidmaatschappen, abonnementen etc. 

aanpassen 

 Informeren Belastingdienst, afd. 

Successierechten 

 Aangifte inkomstenbelasting 

Wat te doen bij overlijden 


