Checklist rond de uitvaart
Als u weet dat een naaste binnenkort zal overlijden, bent u in gedachten
misschien al bezig met alles dat straks geregeld moet worden. Hieronder
treft u een handreiking aan.

Wat heeft hij/zij zelf al geregeld?
•  Zijn de uitvaartwensen bekend of vastgelegd?
•   Is er een testament?
•   Is er een donorcodicil?
•   Hoe wordt een eventuele uitvaartverzekering uitgekeerd?
•   Is er een adressenlijst voor de rouwkaart?

Waar kunt u voor het overlijden al een idee over vormen?
•   Wilt u alvast een gesprek met Alfine Uitvaarten over de uitvaart?
•   Kleding die de overledene aan zal krijgen
•   Wie zijn aanwezig of helpen bij de laatste verzorging van de overledene?
•   Cremeren of begraven
•   Kist /opbaarplank en wade
•   Rouwkaart en rouwadvertentie
•   Opbaring (locatie, rouwbezoek)
•   Afscheidsbijeenkomst (locatie, invulling)
•  Condoleance
•   Beeldmateriaal voor bij de afscheidsbijeenkomst of rouwkaart
•  Specifieke wensen

Direct na overlijden regelen
•   Huisarts of dienstdoend arts informeren. Deze dient het overlijden officieel
   
vast te stellen.
•   Familie en vrienden inlichten.
•   Meld het overlijden bij ons (24 uur per dag, 7 dagen per week) op
   telefoonnummer 06 83 44 93 86. We maken direct een afspraak.

Hoe bereiden we de uitvaart voor?
Tijdens ons eerste contact na overlijden richten we ons op:
•   De verzorging van de overledene en de opbaring
•   Het levensverhaal en de manier waarop u de uitvaart vorm wilt geven
•   De informatie die op de rouwkaart komt (wat, waar, wanneer)

In de periode tot aan de uitvaart hebben we dagelijks contact en werken we
stapsgewijs toe naar de invulling van de uitvaart. Er komen onderwerpen aan bod als:
•   Rouwkaart en rouwadvertentie
•   Verloop opbaring
•   Invulling afscheidsbijeenkomst (rituelen, wie doet wat, muziek, sprekers,
•  beeldmateriaal)
•   Condoleance en catering
•   Vervoer en route op de dag van de uitvaart
•   Bloemen en verdere aankleding
•   Draaiboek voor de dag van de uitvaart

Op eigen wijze

Wat is er te regelen na de uitvaart?
•   Afwikkeling van testament
•  Bankzaken
•   Aanvragen pensioen / uitkeringen
•   Opruimen huis en inboedel
•   Opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen
•   Grafsteen of urn uitzoeken. Asbestemming bepalen
•   Afwikkeling digitale nalatenschap (e-mail, Facebook, LinkedIn)

Wist u dat:
•

Er vrije keuze is van uitvaartbedrijf? Ook als u bent verzekerd?

•

U ons ook (ruim) voor het overlijden kunt bellen voor kennismaking en
advies?

•

Een begrafenis of crematie maximaal 6 werkdagen na overlijden plaats
moet vinden?

•

Een uitvaartplechtigheid ook op een andere locatie dan in een kerk of
crematorium plaats kan vinden?

In alle rust kennismaken? Neem even contact op, dan maken we een afspraak.
Marion Kroezen		 06 54 22 83 31   	   
marion@alfineuitvaarten.nl
Moniek van Mens 		

06 53 27 09 38	   
moniek@alfineuitvaarten.nl

Melden van overlijden: 06 83 44 93 86 (24 uur per dag).
Wij zijn gevestigd in de Gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Baarn. Ons werkgebied is de
Utrechtse Heuvelrug en de regio Eemland. U kunt ons ook buiten deze regio inschakelen.

