
Waar wordt de overledene naartoe gebracht? Thuis /uitvaartcentrum Zuylen / elders
Zou je graag mee willen helpen met de verzorging?  Ja/nee
Heb je de kleding voor de overledene al uitgezocht?  Ja/nee
Wil je dat anderen gelegenheid krijgen om nog persoonlijk afscheid te nemen? Ja/nee
Heb je al nagedacht over de kist? Ja/nee

Hoe ga je familie en vrienden in kennis stellen van het overlijden? Denk aan een kaart, mail of social media.        
Heb je alle adressen al verzameld? Ja/nee
Heb je al nagedacht over afbeelding en/of teksten voor de kennisgeving? Ja/nee

Begraven of cremeren?
Vindt de uitvaart in besloten kring plaats? Ja/nee
Hoeveel mensen verwacht je? …
Waar wil je uitvaart laten plaatsvinden? Uitvaartcentrum / kerk / elders
Heb je de muziek voor de uitvaart al uitgezocht? Ja/nee
Weet je al welke sprekers er zullen zijn? Ja/nee
Bij crematie: wil je mee naar de ovenruimte?
Bij begrafenis: wil je de kist laten dalen of laten staan?
Indien van toepassing: wat voor rouwauto wil je?
Heb je al nagedacht over de invulling van de dienst? Ja/nee

Vind je het fijn om na afloop nog samen te zijn met de genodigden? Ja/nee
Zo ja, weet je al waar je dat zou willen?
Wat voor consumpties wil je de gasten aanbieden?

 
 

CHECKLIST NA OVERLIJDEN
 
Nadat je het overlijden hebt gemeld via telefoonnummer 076-521 6877 neemt één van onze uitvaartverzorgers
direct contact op voor het maken van een afspraak. Hij of zij zal alle wensen stapsgewijs met je doornemen. 
Als geheugensteun hebben we deze checklist opgesteld, zodat we er samen voor zorgen dat we niets vergeten.
 

Documenten klaarleggen ter voorbereiding op de afspraak
       
[  ]  Legitimatiebewijs en/of BSN nummer van de overledene
[  ]  Wensen van de overledene (bv wilsbeschikking of het Leefschrift van Zuylen)
[  ]  Polisbladen/ polisnummers uitvaartverzekering
 
We hebben deze checklist opgesteld aan de hand van de volgende thema’s:
 

Opbaring/verzorging
      

 
Kennisgeving
 

 

De uitvaart zelf
   

 

 De persoonlijke condoleance
 

https://zuylen.nl/actualiteiten/vraag-gratis-het-leefschrift-van-zuylen-aan

