
Een boekje  
om uw 
uitvaartwensen 
vast te leggen.
Johan, medewerker Ardanta



Op een dag bent u er niet meer. Laat u het 

aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart 

eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf? 

Als u zelf (deels) wilt bepalen hoe uw uitvaart 

eruitziet, maak dan een wensenlijstje hiervoor. 

En praat erover met uw familie of vrienden, 

zodat zij weten waarom u het graag zó wilt.  

In dit boekje leest u waar u handige tips vindt 

om het gesprek te beginnen.

Ook kunt u al veel praktische zaken rond 

overlijden vooraf regelen. In dit boekje leest  

u een paar zaken waar u aan kunt denken. 

Ook vindt u tips op ardanta.nl zoals  

bijvoorbeeld hoe social media-accounts  

kunnen worden stopgezet. Of wat u nu al voor 

uw huisdier kunt regelen.
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Wat u nu al kunt regelen.
Bewaar documenten rond uw overlijden op een plaats waar ze 
direct door familieleden worden gevonden. Bijvoorbeeld uw 
wensenlijstje, uw uitvaartpolis en de meest recente adressenlijst van 
uw vrienden en familie. Zij hoeven dit dan niet meer uit te zoeken.

Denkt u ook aan:

•  Heeft u een safeloket bij de bank, zorg dan dat  
uw nabestaande deze kan openen. Uw bank kan u  
daarover meer informatie geven.

•  Een testament kan heel belangrijk zijn in verband met  
nalatenschap. Bijvoorbeeld wanneer u getrouwd bent,  
kinderen heeft of in het bezit bent van een eigen huis of  
onderneming. Een notaris kan dat voor u regelen.

•  Als u minderjarige kinderen heeft, is het belangrijk om  
met uw partner afspraken vast te leggen over de voogdij.  
Ook daarvoor kunt u naar de notaris.

•  Heeft uw gezin wel voldoende inkomen als u komt  
te overlijden? Vaak komen er dan extra kosten bij. Zeker als  
er kinderen zijn. Denkt u aan huishoudelijke hulp, kinderopvang, 
hypotheeklasten of een hoge huur. Wilt u meer aanvullende 
zekerheid, dan kan een levensverzekering helpen.  
Uw adviseur kan u daar alles over vertellen.

•  Heeft u een eigen bedrijf? Dan is het goed om na te denken  
over de opvolging. Uw accountant of uw adviseur kan u helpen.

Wat u nu zelf regelt, 
hoeven uw 
nabestaanden niet 
meer te doen.
Sjoerd, medewerker Ardanta
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Praat erover
Praat over uw wensen met uw familie en vrienden. En over de 
praktische zaken die u heeft geregeld. Dit geeft rust en ruimte. 
Praten over de dood is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn  
verschillende manieren waarop u het gesprek kunt beginnen.  
Op ardanta.nl vindt u hiervoor tips en checklists om u op weg te 
helpen wat u wel of niet wilt rond uw overlijden. Dit helpt bij het 
gesprek dat u heeft met uw familie en vrienden.

Praten over  
leven en dood is 
niet altijd even 
makkelijk, maar 
wel belangrijk.
Mariël, medewerkster Ardanta
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Wat moet er worden  
geregeld na overlijden?

Na een overlijden moeten vier zaken op de eerste dag worden 
geregeld.  Daarnaast zijn er veel praktische zaken die later kunnen 
worden afgewikkeld. Hieronder vindt u een aantal zaken.

Wat moet worden geregeld 
op de eerste dag van overlijden? 

1. Donorcodicil
Misschien was het de laatste wens van de overledene om zijn 
organen te doneren. De huisarts kan dat eenvoudig checken in het 
donorregister.

2. Wensen
De kans bestaat dat de overledene het een en ander op papier 
heeft gezet over de invulling van de uitvaart. Dat helpt u enorm in de 
voorbereiding.

3. Polis uitvaartverzekering
In veel gevallen heeft de overledene ooit een uitvaartverzekering 
afgesloten. Daar treft u belangrijke informatie aan, onder andere of 
u zelf een uitvaartverzorger kunt kiezen.

4. Inschakelen van een uitvaartverzorger
Bel naar Ardanta op telefoonnummer (0800) 33 33 000. Dan 
nemen wij contact op met een uitvaartverzorger. Heeft u vrije keuze 
van uitvaartverzorging? Dan kunt u de uitvaartverzorger naar keuze 
doorgeven. Ardanta kan altijd helpen met het zoeken naar een 
uitvaartverzorger en u verder helpen.

Denkt u ook aan:

•  Welke polissen komen tot uitkering, welke moeten worden 
opgezegd en welke kunnen eventueel premievrij worden  
gemaakt? Denk ook aan het wijzigen van verzekeringen,  
zoals de auto-, ziektekosten- of aansprakelijkheidsverzekering.

•  Stel de werkgever, de uitkeringsinstantie en de pensioen-
verzekeraar/pensioenfonds op de hoogte van het overlijden.

•  Laat een ‘verklaring van erfrecht’ opmaken door de notaris. Veel 
instanties vragen namelijk naar zo’n verklaring als er financiële 
zaken moeten worden geregeld. De notaris gaat dan ook na of 
er een testament is en regelt eventueel dat er iemand namens de 
erfgenamen optreedt. Ook kan de notaris adviseren over de 
erfbelasting en een mogelijke verdeling van de erfenis.

•  De partner die achterblijft, kan bij de Sociale Verzekeringsbank een 
uitkering aanvragen op grond van de Algemene Nabestaandenwet 
(ANW). Ook kan er gezinshulp worden aangevraagd als die 
partner achterblijft met kleine kinderen.

•  Als er persoonlijke leningen of andere betalingscontracten zijn, 
dan is het belangrijk om te onderzoeken welke schulden bij 
overlijden niet meer hoeven te worden betaald.
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•  Zorg dat bankrekening van de overledene op naam van een 
erfgenaam komt te staan. 

•  Laat persoonlijke lidmaatschappen en abonnementen vervallen.

•  Bewaar alle rekeningen van de kosten die zijn gemaakt rond  
het overlijden. Deze zijn onder meer belangrijk voor Ardanta, 
voor de erfbelasting en voor de verdeling van de erfenis.

•  Zet de fiscale gevolgen van het overlijden eens op een rij. U kunt 
daarvoor de belastingdienst of uw financieel adviseur bellen.

Kijkt u voor meer tips en checklists op ardanta.nl

Vaak weten 
nabestaanden  
niet dat er nog  
een uitvaartpolis is, 
omdat er nooit  
over is gepraat.
Dirk Jan, medewerker Ardanta
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Wensenlijst

Datum wensenlijst 

Naam (incl. voornamen) 

 

  

Geboortedatum 

Geloof 

Gehuwd / geregistreerd partnerschap      Ja       Nee

Zo ja, met 

Na mijn overlijden moeten de volgende personen  

direct op de hoogte worden gebracht:

De heer / mevrouw 

Telefoonnummer 

De heer / mevrouw 

Telefoonnummer 

De heer / mevrouw 

Telefoonnummer 

Ardanta is dag en nacht  
bereikbaar op  
(0800) 33 33 000. 

Ardanta schakelt dan een uitvaartverzorger in.
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Sprekers

Begeleiding van een geestelijke

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Naam geestelijke 

Andere sprekers tijdens de uitvaart?

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Namen sprekers:

De heer / mevrouw 

De heer / mevrouw 

De heer / mevrouw 

Uitvaart

Ik wil een uitvaart in besloten kring

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

In het bijzijn van

  familie

  familie en vrienden

  familie, vrienden en belangstellenden

Ardanta

Dag en nacht bereikbaar op (0800) 33 33 000. 

Ardanta schakelt dan een uitvaartverzorger in.

Polisnummer 

Testament

Ik heb een testament    Ja       Nee

Bij notaris 

Plaats 

Donorcodicil

Ik heb een donorcodicil    Ja       Nee

Ik heb mijn lichaam ter beschikking 

van de wetenschap gesteld    Ja       Nee

Begraven of cremeren

Ik wil worden

  begraven       gecremeerd       beslissen mijn nabestaanden

Plaats  

Vanuit   rouwcentrum       kerk

Opbaring   rouwcentrum       thuis



16 17

Advertentie in bladen

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, in de volgende bladen:

Naam blad 

Naam blad 

Naam blad 

Bijzondere wensen over de teksten

(advertentie, rouwbrief, dankbetuiging):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukwerk

Kennisgeving van overlijden per rouwbrief

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Speciale wensen rond drukwerk    Ja       Nee

Zo ja, mijn wensen zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbetuiging  

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden
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Speciale wensen rond eten en drinken

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, wat zijn de wensen:

Hier heeft u ruimte om nog  

meer speciale wensen toe te voegen:

Invulling uitvaart

Condoleancebezoek voor of na de uitvaart

  voor       na       beslissen mijn nabestaanden

Bloemen

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, welke bloemen:

Bloemensoort 

Bloemensoort 

Bloemensoort 

Muziek

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, welke muziek:
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Bij een crematie

Naam crematorium 

Asverstrooiing  

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, welke plek is uw wens:

Zo nee, wat is uw wens (b.v. urnenmuur,  

plaatsing in een bestaand graf, urnen graf, thuis):

Tekst op de gedenksteen of urn  

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, welke tekst:

Bij een begrafenis

Naam begraafplaats 

Een algemeen graf  

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Een nieuw familiegraf

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Bijzetting in bestaand graf

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Plaats 

Gedenksteen op het graf

  ja       nee       beslissen mijn nabestaanden

Zo ja, welke tekst:
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Aanvullende wensen

Hier heeft u ruimte om 

aanvullende wensen op te schrijven:
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Wat goed dat  
u de zaken  
heeft vastgelegd.  
Dat geeft rust 
en ruimte.
Esther, adviseur Ardanta
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