Wat te doen
bij overlijden
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Bel direct

YARDEN

0800 8192
24/7 bereikbaar

Melding
overlijden
Huisarts waarschuwen
Om het overlijden vast
te stellen

Uitvaartverzorger
van Yarden bellen
24 uur per dag bereikbaar

In het buitenland? Bel Yarden:

+31 88 927 3927
24/7 bereikbaar
		

Directe familie
en vrienden informeren

2

Na het
overlijden

TIP

Akte van overlijden

‘Controleer altijd
of er een testament
is. dat biedt direct
duidelijkheid’.

• Wordt uitgegeven door de gemeente
•N
 odig om instanties te informeren en om
administratieve zaken te regelen (zie stap 5)

Donorcodicil? Uw huisarts kan u hierbij helpen
Testament of wilsbeschikking?
Navragen kan bij:
Centraal Testamenten Register 0900 114 4114

Plaats van opbaring overledene
In een uitvaartcentrum of thuis?

Begraven of cremeren
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Locatie

De uitvaart

Rouwkaart

keuzes rond de uitvaart

Rouwadvertentie

Uw uitvaartverzorger kan u
informeren over de
mogelijkheden.

Kist
Bloemen
Muziek
Vervoer
Sprekers

TIP
‘Bij het opzeggen
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van abonnementen,
lidmaatschappen en
contributies geven bankafschriften vaak inzicht.’
Verander de
tenaamstelling van
verzekeringen die
wél doorlopen.

Inlichten
instanties

Belangrijke instanties om te informeren:
• de werkgever of uitkeringsinstantie
• de bank en/of het pensioenfonds
• de verhuurder of woningbouwvereniging
•e
 ventuele kredietverstrekkers van leningen
en/of hypotheek

www.opzegdienst.nl met korting voor leden van Yarden
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Regelen en
afhandelen

Verklaring van erfrecht

Overheid en uitkeringen

Eventueel met boedelvolmacht. Nodig om
bijvoorbeeld een geblokkeerde rekening op
te heffen. Regelen via de notaris.

Aanvragen
Als u recht heeft op een overlijdensuitkering
ontvangt u automatisch bericht van het
UWV of SVB.
Nabestaanden of wezenpensioen.

Voogdij minderjarige kinderen
Ondersteuning nodig?
Regel thuiszorg of gezinshulp.

Post
Door laten sturen.

Social media
(Laten) verwijderen of
‘in memoriam’.

Inboedel
Inventariseren en verdelen.
Opkoper of hergebruik.

Koninklijke onderscheiding?
Versierselen retour: www.lintjes.nl

Een goed afscheid
helpt je verder.

Komt u in aanmerking voor:
Subsidieregelingen na wegvallen inkomen?
Sociale uitkering?
Zorgtoeslag?
Tegemoetkoming in de studiekosten?
Verlaging van belastingtarieven en/of
huursubsidie?

Verzekeringen en belastingen
Verzekeringen nu premievrij?
Belastingzaken: aangifte inkomstenbelasting
en successierecht.

Bank
Tenaamstelling: Erven van...
Banksaldi per overlijdensdatum.
Openstaande posten.
Rekeningen opheffen.
Lopende schulden?
Kwijtschelding mogelijk?
Bankkluis? Vraag (financieel) advies.
Regelen: onroerend goed, effecten
en effectendepots.

yarden.nl

