
Als er iemand overlijd komt er veel op u, als nabestaanden, af. In deze emotionele en zware periode rondom het 
verlies van een dierbare kunnen details en belangrijke stappen vergeten worden. Dit willen wij voorkomen en 
hebben hiervoor een checklist samengesteld. Vooraf kunnen er al veel wensen vastgelegd en/of besproken 
worden. Dit kunt u doen in persoonlijk gesprek met ons of door het invullen van een uitvaartcodicil.
Deze kunt u via onze site (of telefonisch) aanvragen en, eventueel in een persoonlijk gesprek met ons, invullen. 

Voor het overlijden: 

• Is er een codicil of testament opgesteld? 
• Zijn de wensen voor de uitvaart al vastgelegd? 
• Wil men begraven of gecremeerd worden? 
• Dient er contact te worden opgenomen met een geestelijk leider voor zalving of zegening?

Na het overlijden

• Waarschuw de (huis)arts.

In een thuissituatie waarschuwt u zelf de (huis)arts. 
Bij een overlijden in het ziekenhuis of verzorgingshuis wordt de arts ingelicht door het (verplegend) personeel.

• Moeten er mensen worden ingelicht? (familie/vrienden/buren) 

Als de arts is geweest kunt u een uitvaartverzorger inschakelen: 
Wij zijn voor het melden van een overlijden 24 uur per dag bereikbaar via 0546-561351

De volgende punten zullen verzorgd moeten worden, waarbij wij u graag ondersteunen:

• Willen mensen helpen bij de laatste verzorging? 
• Welke kleding zal de overledene willen dragen? 
• Wordt de overledene thuis opgebaard of elders 
• Is de opbaring in een kist of op bed? 



Het regelen van de uitvaart

Documenten die u ter voorbereiding vast klaar kan leggen: 

• Identiteitskaart of paspoort. 
• Het trouwboekje 
• Wilsbeschikking 
• Documenten m.b.t. uitvaartverzekeringen 

Het regelen van de uitvaart

• Keuze maken van de kist 
• Moeten er rouwkaarten verstuurd worden? 
• Wie gaat u in kennisstellen van het overlijden?
• Wilt u dat er een advertentie in de krant en/of weekblad geplaatst wordt? 
• Zal de uitvaart plaatsvinden met een kerkelijke plechtigheid? Waar en in welke vorm? 
• Wilt u een condoleance organiseren?
• Wat voor vervoer wilt u tijdens de uitvaart? 
• Wie gaat er de kist dragen? 
• Wilt u bloemen bij de uitvaart? 
• Zijn er sprekers gewenst bij de uitvaart? En door wie? 
• Hoe kan men afscheid nemen van de overledene? 

De condoleance

• Hoeveel mensen worden verwacht? 
• Wilt u gedachteniskaartjes (laten) uitdelen?

Bij begraven

• Is er een graf gereserveerd of moet het een nieuw graf worden? 
• Moet het een enkel of een dubbel graf zijn? 
• Moet de kist helemaal zakken, een klein stukje of laten staan? 
• Wie laat de kist zakken? 
• Moet er een monument van het graf worden gehaald? 
• Moet het monument worden bijgewerkt of wilt u een monument laten plaatsen?

Bij crematie 

• Gaat u mee naar de ovenruimte? En wilt u bij invoer aanwezig zijn? 
• Wat moet er met de asbus gebeuren nadat deze is vrijgegeven? 

Catering

• Wilt u de gasten een consumptie aanbieden na de uitvaart? 
• Wilt u dat op de uitvaartlocatie doen of elders? 


