Vrijwilligersorganisatie

Iemand overleden? Doe even niets
Zoek eerst rustig de financiële situatie uit. Bekijk de 5 Gouden Regels
van SamSam op www.samsamuitvaartcoaching.nl bij Tips & Info.
Regel vervolgens alleen de uitvaart, maar wees daarbij heel voorzichtig.
Al snel heb je de erfenis aanvaard en draai je op voor allerlei kosten.
Wat kun je wel doen?
Met een paar tips kun je geld besparen.
Polis zoek? Kijk op www.vanatotzekerheid.nl.

De dood vaststellen
Iedereen mag vaststellen dat een ander
dood is. Daarna bel je de huisarts die een
overlijdensverklaring afgeeft. Dit geldt alleen als
er sprake is van een natuurlijke dood.

Vervoer
Het is niet verplicht om een overledene in een
rouwauto te vervoeren. Het mag ook met eigen
vervoer. Controleer wel voor de zekerheid of dit mag,
sommige gemeenten hebben eigen regels. Neem in
ieder geval jouw eigen identiteitsbewijs mee en vergeet
de overlijdensverklaring van de arts of de akte van
overlijden met verlof niet.

Aangifte doen van overlijden
Ga met de overlijdensverklaring van de
(huis)arts en jouw eigen ID naar de gemeente van
overlijden. Je geeft door waar en wanneer de uitvaart
is. Sommige gemeenten vragen een bewijs. Dan koop je
de akte van overlijden en een verlof (toestemming) voor
begraven of cremeren. Bewaar de akte en geef het verlof aan
begraafplaats/crematorium op de dag van de uitvaart.

Kist
Een kist is niet verplicht. De overledene
mag ook in een lijkwade, maar gebruik
wel een opbaarplank en deksel. Ook kun
je zelf een kist maken. Informeer of de
begraafplaats of het crematorium eigen
voorwaarden heeft.

Verzorgen
Zodra de arts de verklaring van overlijden
heeft afgegeven, mag een ieder die wil en
kan de overledene verzorgen. Kleden, in de
kist leggen en opbaren mag ook thuis.

Wil je meer weten over
wat je zelf kunt doen?

Onze coaches staan 24/7
gratis voor je klaar:
06-50401860
info@samsamuitvaartcoaching.nl

Samen, Anders, Meer...

