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Checklist voor overlijden
Van 

Datum

Melden overlijden: 038 453 63 20  24 uur per dag



CHECKLIST VOOR OVERLIJDEN

Voordat er sprake is van een overlijden wilt u misschien weten of u zaken zijn die u kunt 
voorbereiden. Hier noemen wij enkele punten waar u tevoren over na zou kunnen denken:

  opstellen codicil of testament

  adressenlijst maken 

  bij elkaar bewaren van relevante papieren zoals de verzekeringspolissen, het trouwboekje,  

 wensen voor de uitvaart.

 plaats waar deze documenten bewaard liggen doorgeven aan degene(n) die de uitvaart   

 moet(en) regelen

 wensen voor de uitvaart kenbaar maken aan de naasten. Dit kan o.a. door het invullen van 

een wensenformulier. U kunt dit boekje gratis bij ons opvragen via 038 – 4536230 of  

info@meander-uitvaartbegeleiding.nl. Dit boekje is veel uitgebreider dan het verkorte 

wensenformulier dat u hierbij aantreft.

Waar u ook verzekerd bent, u bent vrij in uw keuze door wie u de uitvaart wilt laten 

verzorgen. De verzekeraar is verplicht om het bedrag waarvoor u verzekerd bent uit te 

keren, ongeacht voor welke uitvaartondernemer u kiest. Veel verzekeraars hebben ook een 

uitvaartonderneming, denk aan Yarden, Monuta en DELA. Ook al bent u verzekerd bij één van 

deze bedrijven, toch bent u vrij om uw eigen uitvaartverzorger te kiezen, en bent u zeker niet 

verplicht om de uitvaart door hen te laten verzorgen. Heeft u een zgn. pakketverzekering, 

een verzekering in de vorm van goederen en diensten, dan is het toch mogelijk om deze 

verzekering in kapitaal (dwz. geld) te laten uitkeren.

Indien u kiest voor uw eigen uitvaartbegeleider ‘waarschuwen’ verzekeraars vaak dat de 

kosten dan hoger kunnen uitvallen, omdat u zgn. kortingen die zij u aanbieden zou mislopen. 

Het verschil in prijs wordt echter niet bepaald door de kortingen maar door de tarieven die 

gehanteerd worden. Wij kunnen u nu al garanderen dat onze onze tarieven lager liggen dan bij 

de verzekeraars, u zult bij het inschakelen van Meander Uitvaartbegeleiding dus nooit duurder 

uit zijn. Het is zeker interessant om door ons een vergelijkende offerte te laten maken om het 

prijsverschil concreet in beeld te krijgen.

CHECKLIST VOOR OVERLIJDEN

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

Uitvaart                                                                                                                                            

 Ik wil worden  begraven    gecremeerd                                                                                               

 Locatie:   .............................................................................................................................  

 Opbaren  .............................................................................................................................  

 Kist (of anders)  .............................................................................................................................  

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    ..............................................................................................................................................................   

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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