
Checklist 
Wanneer iemand overlijdt moet er opeens een heleboel geregeld worden. Om een inzicht te 
geven in wat er allemaal geregeld moet worden hebben wij de belangrijkste zaken voor u op 
een rij gezet. 
 
Direct na het overlijden 

• Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden. 
• Ga na of er een donorcodicil is. 
• Ga na of er een wilsbeschikking is. 
• Ga na of er een testament is. 
• Bel uitvaartleider “De Eendracht” om het overlijden te melden: 0511-454009. 
• Ga na of er een uitvaart- en/of levensverzekering is. 
• Vraag om een akte van overlijden aan de uitvaartverzorger. 
• Wat voor kist ? 
• Gelegenheid voor bezoek ? Wanneer ? 
• Wie op de hoogte brengen ? 
• Bekendmaking overlijden: kaarten of advertentie ? 
• Wat voor tekst ? 
• Begraven of cremeren ? 
• Waar begraven of cremeren ? 
• Bij begraven: wat voor soort graf ? 
• Kerkelijke plechtigheid ? waar en in welke vorm ? 
• Wat voor vervoer naar de uitvaart ? 
• Zelf kist en- of bloemen dragen of door uitvaartverzorging ? 
• Plechtigheid in de aula ? hoe en door wie ? 
• Wat voor toespraken en welke muziek ? 
• Bloemen, giften of andere speciale wensen ? 
• Speciale rol voor kinderen bij de uitvaart ? 
• Gelegenheid tot afscheid nemen in de aula ? 
•  

Bij begrafenis 
• Wat voor stoet op begraafplaats ? 
• Kist laten zakken of laten staan ? 
• Kist zelf laten zakken of door begraafplaatspersoneel ? 
• Kist met touwen laten zakken of met graflift ? 
• Wat voor toespraken of handelingen ? 

 
Bij crematie 

• Kist wel of niet aan het gezicht laten onttrekken ? 
• Mee naar de ovens ? 
• Bijeenkomst na afloop ? waar en met wie ? 
• Dankbetuigingen of herinneringsteksten of -boekjes ? 

 
Na crematie 

• Asverstrooing, bijzetten in urn of meenemen ? 
• As verstrooien op officieel terrein of lievelingsplek ? 
• Gedenkplaatje ? 

 



• Vlak na de uitvaart 
• Laat door de notaris een Verklaring van Erfrecht opstellen met eventueel 

boedelvolmacht. 
• Informeer de bank(en) / Postbank. 
• Regel nieuwe bevoegdheid voor rekeningen. Zeg rekeningen op of laat deze op een 

andere naam overschrijven. Hiervoor is de Verklaring van Erfrecht benodigd. 
• Informeer de werkgever en/of uitkeringsinstanties en vraag een overlijdensuitkering 

aan. 
• Vraag een eventueel nabestaanden- of wezenpensioen aan. 
• Breng alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte. 
• Binnen enkele maanden na de uitvaart 
• Inventariseer de automatische afschrijvingen, creditcards, betaalcheques en zeg deze 

op. 
• Inventariseer banksaldi per overlijdensdatum. 
• Inventariseer lopende schulden (belasting, hypotheek, uitvaart, etc.). 
• Inventariseer de inboedel en laat deze zo nodig taxeren. 
• Incasseer de verzekeringsuitkeringen. 
• Open een eventuele bankkluis. 
• Regel het beheer van eventuele effectendepots, onroerend goed en effecten. 
• Overgaan tot verdeling van de boedel (na aangifte voor de successiebelasting enz.) 
• Rouwpost sturen 
• Als nabestaande wilt u dat rouwbrieven snel en accuraat bezorgd worden. Daarom 

heeft TNT Post producten en diensten die speciaal ontwikkeld zijn voor deze 
gevoelige poststroom. Hiermee kan TNT Post de zorg bieden die u wenst. Voor meer 
informatie, kijk op de website van TNT Post 


