
GEHELE OF GEDEELTELIJKE OVERNAME, PLAATSING OP ANDERE SITES, VERVEELVOUDIGING OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK EN/OF COMMERCIEEL GEBRUIK  
VAN DEZE INFORMATIE IS NIET TOEGESTAAN, TENZIJ HIERVOOR UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING IS VERLEEND DOOR PASSEND AFSCHEID.

Passend Afscheid uitvaartverzorging 
verzorgt uitvaarten in Amsterdam en omgeving

www.passendafscheid.nl

CHECKLIST BIJ  OVERLIJDEN

Direct na het overlijden thuis doen:

• Bel uw huisarts. Uw huisarts of waarnemer stelt het overlijden vast.

• Ga na of er een donorcodicil is. Als u het niet (zeker) weet, een arts kan altijd het  
donorregister raadplegen. 

• Bel Passend Afscheid: 020 - 6991990. Dag en nacht, zeven dagen per week, bereikbaar.

• Breng uw directe familieleden en vrienden op de hoogte. Misschien willen zij meehelpen  
of aanwezig zijn bij de laatste verzorging. Of zijn er recent nog gesprekken geweest over  
de uitvaartwensen.

Handig om voor de bespreking van de uitvaart uit te zoeken:

• Ga na of de overledene een wensenlijst heeft achtergelaten. Misschien heeft de overledene het 
laatste wensenboekje ‘Mijn Notities voor Later’ van Passend Afscheid ingevuld.

• Het burgerservicenummer van de overledene en burgerservicenummer van de opdrachtgever  
van de uitvaart. Het burgerservicenummer staat op het paspoort, rijbewijs en indentiteitskaart.  
U kunt het ook vinden op correspondentie met de Belastingdienst.

• Is er een uitvaart- of levensverzekering? Het geeft u inzicht met welk budget er rekening moet 
worden gehouden. Verzekeringsmaatschappijen kunnen u tijdens kantooruren informeren hoe 
hoog de uitkering is. 

• Wat zijn de adressen voor het versturen van de rouwkaarten? Denk ook aan een adressenlijst  
op de computer of tablet. 

• Welke kleding mag de overledene aan? Natuurlijk mag uw dierbare ook gekleed worden in een 
pyjama, gewikkeld worden in een mooie doek of wade.

• Is er een testament of laatste wilsbeschikking (indien van toepassing)? In deze documenten 
kunnen uitvaartwensen zijn opgeschreven.

https://www.passendafscheid.nl
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