Carolina MacGillavrylaan 332

Zorg rond overlijden

1098 XB Amsterdam
telefoon: 06 51440264

Meteen na het overlijden

e-mail: info@snbza.nl

Zodra iemand is overleden moeten er vrijwel direct veel ingrijpende besluiten

website: www.snbza.nl
Kvk: 71794840

worden genomen.
De uitvaartverzorger heeft veel informatie van u nodig om de uitvaart te
regelen.
Hoe kunt u de vele beslissingen nemen terwijl zojuist uw dierbare is overleden?
Nabestaandenzorg Amsterdam staat in deze dagen aan uw zijde en regelt de
uitvaart voor u in samenwerking met de uitvaartverzorger.

Afhandelen nalatenschap
Na de uitvaart zult u al spoedig meteen worden geconfronteerd met de
zakelijke en administratieve afwikkeling van het overlijden. In deze emotionele
periode is het bijna onmogelijk zelf het overzicht te houden. De ervaring leert
dat rouwen pas mogelijk is nadat alle financiële en administratieve zaken zijn
geregeld.
Nabestaandenzorg Nederland helpt u met een zorgvuldige afhandeling waarbij
ruimte en aandacht is voor het verdriet en de emoties.
Bij de afhandeling besteden we onder andere aandacht aan:
•

melding van het overlijden aan verschillende instanties

•

zo nodig aanvragen van een verklaring van erfrecht

•

verzekeringen

•

pensioenen

•

belastingen: erfbelasting, inkomstenbelasting

•

bankzaken

•

notaris

•

erfrecht en nalatenschappen: in kaart brengen van alle bezittingen en/of
schulden, het aanvragen van een overlijdensuitkering

•

het opzeggen van alle abonnementen, contributies en lidmaatschappen

•

het omzetten naar een herdenkingsstatus of verwijderen van social
media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn.

Na het overlijden brengt Nabestaandenzorg Nederland aan de hand van het
levenstestament (of als dit er niet is, een checklist) samen met u praktische
afhandeling van het overlijden in kaart. Daarnaast kijken we naar hoe u als
nabestaande het leven alleen weer kunt oppakken
U kunt hier uw gratis checklist downloaden.

Vragen? Bel 06-51440264 of mail naar info@snbza.nl
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Boedelafwikkeling
Na een overlijden kunnen wij desgewenst optreden als executeurafwikkelingsbewindvoerder, hetzij daartoe aangewezen bij testament of op
verzoek van de erfgenamen. Het beheer en de verdeling van een nalatenschap
is geen geringe opgave en komt op een moment dat er sprake is van
ontreddering en verslagenheid. Op zo’n moment staan wij u terzijde met het
regelen van de uitvaart en bieden ondersteuning op het gebied van het beheer
van de boedel – abonnementen stopzetten, huur opzeggen en de vele andere
kwesties die zich aandienen op een goede wijze afwikkelen – en het contact
onderhouden met de boedelnotaris, onder meer voor een verklaring van
erfrecht. Aangezien een boedelafwikkeling ook veel juridische aspecten heeft,
werken wij hierbij nauw samen met een vaste boedelnotaris.

Opruimen persoonlijke bezittingen + woning
Als alles achter de rug is en de nalatenschap is afgehandeld, volgt nog het
opruimen van de persoonlijke bezittingen en vaak ook nog het leeghalen en de
verkoop of de oplevering van de woning.
Ook hier is Nabestaandenzorg Nederland de aangewezen partij om u terzijde te
staan.
Samen ordenen en sorteren we alle spullen zodat de voor u waardevolle zaken
bewaard kunnen blijven. Voor de spullen die weg mogen proberen we zoveel
mogelijk een nieuwe bestemming te vinden.
Heeft de overledene in een verpleeghuis gewoond dan zorgen wij ervoor dat de
kamer binnen 5 dagen leeg en opgeruimd is.
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