Checklist bij overlijden

Het support team staat 24/7
voor j e kl aar ong eacht
verzekeri ng en verzekeraar
0 8 5 0 60 93 49
support@wheni .nl
www.wheni mg one.nl

1. Er is geen reden tot haast

4. Verzorgen

Het is verschrikkelijk om een dierbare te verliezen.

De laatste verzorging van je dierbare kun je zelf doen of je kunt

Er is geen reden tot haast en er is tijd genoeg om alles te regelen.

hier iemand voor inhuren. Wil je hem/haar tot de uitvaart in bed

Je kunt rustig even bij je dierbare zitten en alle emoties toelaten.

leggen, op een lijkwade, in een doek of in een kist? Het mag
allemaal. Kijk op When I’m Gone onder ‘verzorging’ voor de beste

2. Bel de huisarts

verzorgers en koel mogelijkheden.

Na het overlijden bel je de huisarts die een verklaring van overlijden
afgeeft. Deze heb je straks nodig om een verlof tot begraven of
cremeren aan te vragen bij de gemeente.

5. Uitvaart
Begraven en cremeren is niet gebonden aan de eigen woonplaats
en mag alleen op een begraafplaats of een crematorium. Het mag

3. Aangifte doen bij de gemeente

pas 36 uur na overlijden, maar moet binnen zes werkdagen.

Binnen 6 dagen doe je aangifte van overlijden bij de Burgerlijke
Stand in de gemeente waar je dierbare is overleden.

Dit zijn letterlijk alle regels. Voor de rest is alles mogelijk! Zelfs

Je krijgt een uittreksel van de akte van overlijden, deze akte geeft

een kist of rouwvervoer is niet verplicht. Hoe wil jij je dierbare

toestemming voor de uitvaart. De naam van de persoon die aangifte

herinneren? Is er iets vastgelegd? Je kunt een notaris vragen

doet, komt op de akte van overlijden te staan.

om dit te checeken.

Meenemen:

Verklaring van overlijden

			

Legitimatie van jezelf (dus niet van je dierbare)

Kijk op When I’m Gone voor inspiratie voor de uitvaart van het leven.

			

Pinpas (de kosten variëren tussen de € 10,- en € 15,-)

Neem de tijd.

