Carolina MacGillavrylaan 332
1098 XB Amsterdam

Checklist
Checklijst te doorlopen kort na overlijden.

telefoon: 06 51440264
e-mail: info@snbza.nl
website: www.snbza.nl
Kvk: 71794840

Meteen of zo snel mogelijk na het overlijden:
1.  Bel een (huis)arts in verband met de benodigde verklaring van
overlijden.
2.  Ga na of er wensen zijn vastgelegd, bv donorcodicil of levenstestament.
3.  Neem zo snel mogelijk contact op met de uitvaartverzorger.
4.  Leg een aantal zaken klaar voor de laatste verzorging door de
uitvaartverzorger: kleding, make up, kunstgebit, bril.
5.  Bespreek samen met de uitvaartverzorger het tijdstip van de uitvaart, de
tekst voor de rouwkaart, het plaatsen van een advertentie en andere
wensen.
6.  Informeer werkgever en andere belangrijke contacten

In de eerste week na het overlijden:
7.  Meld het overlijden bij de gemeente van overlijden, meestal wordt dit
door de uitvaartbegeleider gedaan.
8.  Neem contact op met uw nabestaandenbegeleider. Deze helpt in u deze
periode de juiste keuzes te maken, zodat u de regie behoudt over de
uitvaartkosten.

Afhandeling van de nalatenschap:
9.  Bewaar alle rekening van de kosten die gemaakt worden vanwege het
overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting
10.  Wie handelt de nalatenschap af? Is er een executeur benoemd? Zo niet
dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afhandeling. Het
is raadzaam om vooraf een onafhankelijke executeur aan te stellen. Dit kan
veel onenigheid tussen de nabestaanden voorkomen.
11.  Ga na of er een verklaring van erfrecht nodig is (uw executeur kan hierbij
helpen)
12.  Zoek uit of er een testament is.
13.  Was de overledene in het bezit van een auto? Deze moet binnen 5
weken zijn overgeschreven naar iemand anders.
14.  Zet alle abonnementen stop.
15.  Vraag een leegstandstarief aan bij energiebedrijven.
16.  Ga na of er nog meer bankrekeningen waren: dit kan via
www.slapendetegoeden.nl.
17.  Check of er een pensioenverzekering is, een uitvaartverzekering en/of
een overlijdensrisicoverzekering.
18.  Pas bij een gezamenlijke ziektekostenverzekering de polis aan.
19.  Laat zo nodig het huurcontract op 1 naam zetten

Vragen? Bel 06-51440264 of mail naar info@snbza.nl
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20.  Blijft er niemand meer achter in de woning, zeg dan zo snel mogelijk de
huur op.
21.  Bij een koopwoning dient de hypotheekverstrekker zo snel mogelijk te
worden geïnformeerd.
22.  Maak een financieel overzicht en doe zo nodig aangifte erfbelasting

Overziet u het zelf niet?
Schakel dan Nabestaandenzorg Amsterdam in. Wij staan u graag terzijde!
Bel 06-51440264
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