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CHECKLIST VOOR OVERLIJDEN

Op deze pagina kunt u uw wensen kort en bondig vastleggen.

Uitvaart

Ik wil worden   begraven   gecremeerd

Locatie                                                                                                                                   

Kennisgeving

Rouwkaart                                                                                                                              

Advertentie                                                                                                                            

Dankbetuiging                                                                                                                         

Afscheid

Afscheidsbijeenkomst                                                                                                         

Locatie                                                                                                                                   

Voorganger/spreker                                                                                                            

Rouwauto   grijs   zwart   wit     Volgauto’s   ja   nee                                      

Dragers                                                                                                                                  

Condoleance                                                                                                                        

Locatie                                                                                                                                   

Catering                                                                                                                                 

Muziek                                                                                                                                   

Bloemen                                                                                                                                

Na de uitvaart

Grafmonument                                                                                                                    

Asbestemming                                                                                                                     

Overige wensen                                                                                                                   

CHECKLIST VOOR OVERLIJDEN

Voordat er sprake is van een overlijden wilt u misschien weten of er zaken zijn die 

u kunt voorbereiden. Waar u van te voren over na kunt denken of wat u alvast 

kunt doen:
●  opstellen codicil of testament
●  lijst met adressen maken
●  relevante papieren zoals verzekeringspolissen, het trouwboekje en wensen 

voor de uitvaart bij elkaar bewaren en deze bewaarplaats doorgeven aan  

degene(n) die de uitvaart voor u regelen
●  wensen voor de uitvaart kenbaar maken aan naasten, bijvoorbeeld door het 

invullen van ons wensenformulier.

UITVAARTWENSEN

Heeft u uw uitvaartwensen al vastgelegd? Veel anderen gingen u voor. 

Het geeft rust om uw uitvaartwensen alvast te bespreken, te kijken naar de moge-

lijkheden en stil te staan bij het levenseinde. Rust voor uzelf maar ook richting uw 

naasten, die hierdoor weten welke keuzes er gemaakt moeten worden zodra hun 

dierbare is overleden. Veel van onze cliënten en hun naasten hebben wij begeleid 

al voor het overlijden.

Wij zijn er voor u al vanaf het moment dat het afscheid nog lang niet in zicht is. 

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om uw wensen of vragen te 

bespreken.

UITVAARTKOSTEN EN VERZEKERING

Uitvaartverzekeraars werken vaak samen met vaste uitvaartondernemers of 

regelen zelf de uitvaart. Het is een misverstand te denken, dat u door de verzeke-

ring, die u misschien bij een van hen heeft afgesloten, vastzit aan een bepaalde 

uitvaartondernemer. Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in uw keuze door wie 

u de uitvaart wilt laten verzorgen.

Wij kunnen dus in alle gevallen iets voor u betekenen, vaak tegen een concurre-

rende prijs.


