Sta je wel eens stil
bij de dood?
Zijn de zaken geregeld die belangrijk zijn voor als jij of een van je ouders
het zelf niet meer kan. Is je uitvaart polis goed geregeld? Testament?
Machtiging bankrekening? Hoe zit het met sociale media na overlijden?
Op deze vragen antwoord vinden is niet zo makkelijk. Waar je terecht
kunt en waar je op moet letten hangt af van je situatie. Een greep links
naar belangrijke websites zie je hieronder.

Zelf aan de slag
https://doodgaanendoorgaan.ardanta.nl
www.wijzeringeldzaken.nl Ga naar de kopjes ‘gezin en relatie’ en ‘overlijden’
www.rijksoverheid.nl Ga naar de kopjes ‘onderwerpen’,

Wat als je
toekomst
eindig is?
#laterregeljenu

‘onderwerpen familie, zorg en gezondheid’ en ‘overlijden’

www.nibud.nl Ga naar de kopjes ‘levenssituaties’, ‘overlijden’ en
‘zaken regelen bij een overlijden’

www.doodwijzer.nl

Kom je er zelf niet uit? Laat je horen. Neem contact op via de Vraagwijzer
Check www.vraagwijzerzundert.nl mail vraagwijzer@zundert.nl of bel 076-599 56 00
Zaken regelen voor een overlijden? Bereid je
goed voor op wat komen gaat. Met praktische
Ondersteuning nodig? Vragen over uitkeringen, financiën of consumentenzaken?
Mail srw.zundert@surplus.nl of bel 076-208 22 00 (klantenservice Surplus)

tips en links naar belangrijke websites die je
inzicht en overzicht geven.

Initiatieven van Surplus en Gemeente Zundert

Vroeg geregeld,
dat scheelt
Jelle (24). Toen ik op mezelf ging
wonen ben ik naar al mijn verzeke
ringen gaan kijken. Naar mijn mening
had ik alle noodzakelijke verzekeringen. Helaas was ik er één vergeten.
Ik stond nog op de uitvaart polis van
mijn ouders. Nu moet ik deze ook zelf
gaan betalen. Ik ben natuurlijk van
plan om nog lang niet dood te gaan
maar hoe jonger je de verzekering
afsluit, hoe minder deze kost! Ik ben
nu een tientje per maand kwijt, ach
dat is best te doen én ik hoef me er
later geen zorgen meer over te maken.
Bron: www.wijzeringeldzaken.nl

Wanneer
overlijden
nabij is
Kim (37). Mijn moeder en ik zijn altijd
met z’n tweetjes geweest. Ze heeft de
hele zorg voor mij op zich genomen
maar ik merk nu ze wat ouder wordt
dat het vaker andersom is. Zeker nu
ze te horen heeft gekregen dat haar
ziekte niet meer te genezen is en de
behandelingen op levensverlenging
zijn gericht. Natuurlijk wil ik helemaal
niet met haar overlijden bezig zijn
maar toch hebben we al een aantal
zaken geregeld die belangrijk zijn
voor als het ze het zelf niet meer kan.
Zaken zoals haar bankrekening en
haar testament. Nu ben ik dan ook
gemachtigd voor haar bankrekening.
Ze heeft zelf nog de regie, maar mocht
het zover zijn dat ze het niet meer
kan, dan weet ik dat ik haar kan helpen! Mijn bank heeft me overigens
wel op het hart gedrukt dat deze
machtiging komt te vervallen wanneer
mijn moeder komt te overlijden.
Dan zal ik een verklaring van erfrecht
moeten tonen.
Bron: www.doodwijzer.nl

Sociale media
na overlijden
Mert (45). Laatst keek ik op facebook en zag dat de pagina van een
vriend van mij nog steeds actief is. Hij is echter al 2 jaar geleden
overleden. Mensen die dit niet weten feliciteren hem nog steeds.
Ik ben hierover het gesprek met mijn vrouw aangegaan. Ik zou het
geen prettig idee vinden dat mijn social media nog door loopt als ik er
niet meer ben. Zo ben ik erachter gekomen dat je, je facebookaccount
om kunt laten zetten door een nabestaande in een herdenkingspagina.
Dat vind ik wel mooi. We hebben meteen al onze social media op een
rij gezet met de gegevens erbij en welke omgezet of verwijderd
moeten worden.
Bron: https://doodgaanendoorgaan.ardanta.nl

