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C h e c k l i s t  b i j  o v e r l i j d e n

Zijn de wensen voor de uitvaart vastgelegd? (wilsbeschikking)

Is er een keuze gemaakt voor thuis sterven of in het ziekenhuis?

Is er een codicil of testament opgesteld?

Wij bieden u deze checklist aan om een uitvaart te overdenken. In de emotioneel zware 
periode rondom een verlies kunnen details en zelfs belangrijke stappen worden vergeten. 
Dit willen wij voorkomen. In deze checklist ziet u ook wat wij voor u kunnen betekenen, 
maar ook wat u zelf kunt regelen. Vooraf kan al een hele hoop worden vastgelegd; dit 

gebeurt door het invullen van een wilsbeschikking. Deze kunt u via onze site aanvragen of 
samen met één van onze uitvaartverzorgers in een persoonlijk gesprek invullen. 

Voor het overlijden

Wil men gecremeerd of begraven worden?

Is er terminale hulp nodig?

Dient er contact opgenomen te worden met een geestelijke of 
humanistische begeleider?

Na het overlijden

Contact opnemen met huisarts om overlijden te melden

Handige documenten

Trouwboekje

Documenten m.b.t. de laatste wil (wilsbeschikking)

Documenten m.b.t. de uitvaartverzekeringen
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Keuze maken van een kist.

Verzorgen van de overledene.

Opbaren van de overledene; thuis of elders?

Het vervoeren van de overledene naar de plaats van opbaring.

De gelegenheid om afscheid te nemen; waar en hoe?

Wie gaat u in kennis stellen van overlijden?

Hoe gaat u hen op de hoogte brengen? Rouwkaarten/advertenties/requiem/

social media.

Welke teksten wilt u hiervoor gebruiken?

Begraven of cremeren?

Waar begraven of cremeren?

Bij begraven: wat voor soort graf?

Wilt u een kerkelijke plechtigheid? Waar en in welke vorm?

Wat voor vervoer wilt u tijdens de uitvaart?

Vervolgens kunt u een uitvaartverzorger inschakelen: 
Wij zijn voor het melden van een overlijden 24 uur per dag te bereiken
 
076-5216877 
Zuylen Uitvaartverzorgers
Tuinzigtlaan 11 
4813 XH Breda 

De volgende punten kunnen wij voor u verzorgen of u hierbij ondersteunen. Het helpt als u 
hierover al heeft nagedacht: 
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Het zelf dragen van de kist en bloemstukken.

Een plechtigheid in een aula? Hoe en door wie?

Welke muziekstukken worden er ten gehore gebracht?

Wat voor toespraken en door wie?

Is er een speciale rol voor kinderen tijdens de uitvaart?

Hoe kan men afscheid nemen van de overledene?

U kunt de uitvaartdienst invullen zoals u zelf wilt. U bent hier bij ons vrij in. Wij ondersteunen u 
hier enkel bij. Enkele punten waar u over na kunt denken zijn: 

U kunt er voor kiezen om na (of voor) een uitvaartdienst een condoleance te houden. Ook 
hiervoor dient u keuzes te maken: 

Hoeveel mensen worden er verwacht?

Wat voor consumpties wilt u aanbieden?

Zijn er speciale wensen of personen met een voedselallergie?

Tijdens de uitvaartdienst

Condoleance

Bij een begrafenis of crematie zijn er nog specifieke aandachtspunten: 
Bij een begrafenis:

Wat voor stoet naar de laatste rustplaats?

Kist laten dalen of laten staan?

Wat voor toespraak of handelingen bij de laatste rustplaats?

Na een begrafenis:

Wat voor een grafsteen of gedenkteken?

Waar deze laten maken? Of maakt u zelf iets?

Zijn er reglementen voor graftekens op de gekozen begraafplaats?

Wat voor tekst op het gedenkteken?
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Bij een crematie:

Na een crematie:

Gaat u mee naar de ovenruimte?

As verstrooien, bijzetten in urn of meenemen?

As verstrooien op officieel terrein of op lievelingsplekje?

Wat voor gedenkplaatje?

Tuinzigtlaan 11
4813 XH Breda

tel: 076 521 6877
E-mail: info@zuylen.nl

www.zuylen.nl


