
 

  

Stephanie Krabbenborg, Professional Organizer 

26-2-2016 

NABESTAANDENSLEUTEL 

Goed geregeld voor later 

 

Dit document is een praktisch hulpmiddel voor nabestaanden om 

zowel uw financiële zaken als zaken omtrent de afwikkeling van uw 

nalatenschap na het overlijden goed te kunnen behartigen. 



 26-2-2016 

 

 
• 06 – 17 84 10 08 

• info@stephaniekrabbenborg.nl • www.stephaniekrabbenborg.nl 

1 

NABESTAANDENSLEUTEL 

Goed geregeld voor later 

In dit document kunt u exact aangeven wat u bezit en wat u wilt dat daarmee 

gebeurt als u er niet meer bent. De hoofdlijnen van uw nalatenschap regelt u via 

uw testament. Dit document is een handig hulpmiddel voor iedereen, ook als u 

weinig geld of bezittingen nalaat.  

U kunt hierin uw bankrekening-, polis-, maar ook paspoort- en rijbewijsnummers 

noteren. Tevens zaken als persoonlijke bezittingen, uw inboedel, waardevolle 

erfstukken en huisdieren. Daarnaast kunt u kopieën van legitimatiebewijzen, 

garantiebewijzen, notariële akten, en dergelijke toevoegen. 
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Dit nabestaandendossier is van: 

 

Naam:    ____________________________________________ 

Voornamen:   ____________________________________________ 

Adres:    ____________________________________________ 

Postcode:   ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________ 

Telefoonnummer:  ____________________________________________ 

 

Geboorteplaats:  ____________________________________________ 

Geboortedatum:  ____________________________________________ 

 

Burgerlijke staat:  ____________________________________________ 

Gehuwd met/partner van: ____________________________________________ 

Weduwe/weduwnaar van: ____________________________________________ 

Eerder gehuwd met:  ____________________________________________ 

Andere relatievorm:  ____________________________________________ 

 

Aantal kinderen:  ____________________________________________ 

 

Nationaliteit:   ____________________________________________ 

 

Geloofsovertuiging/levens- 

beschouwing:   ____________________________________________ 

 

 

Plaats:    ____________________________________________ 

Datum:    ____________________________________________ 
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Voorbeelden van een aantal hoofdstukken: 
 

VERZEKERINGEN (VERKORTE VERSIE) 

 

Levensverzekering 

Naam verzekeringsmaatschappij: ____________________________________________ 

Adres:     ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Polisnummer:    ____________________________________________ 

Tussenpersoon:    ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Ongevallenverzekering 

Naam verzekeringsmaatschappij: ____________________________________________ 

Adres:     ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Polisnummer:    ____________________________________________ 

Tussenpersoon:    ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Kapitaalverzekering 

Een 'kapitaalverzekering eigen woning' is een kapitaalverzekering die speciaal bestemd is 

voor het sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Vaak wordt de 

kapitaalverzekering afgesloten met een spaarhypotheek. Aan het eind van de looptijd van 

de verzekering keert de verzekeringsmaatschappij een bedrag uit. De uitkering wordt 

gebruikt om de eigenwoningschuld (de hypotheek of lening voor het huis) af te lossen. In 

geval van uitkering bij overlijden van de fiscale partner, kan de vrijstelling worden 

verhoogd. 

Naam verzekeringsmaatschappij: ____________________________________________ 

Adres:     ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________ 

Contactpersoon/tussenpersoon: ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Website:    ____________________________________________ 

Polisnummer:    ____________________________________________ 

 

Rechtsbijstandsverzekering 

Naam verzekeringsmaatschappij: ____________________________________________ 

Adres:     ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Klantnummer:    ____________________________________________ 
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http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/uw_hypotheek_of_lening/sparen_voor_de_aflossing_van_uw_hypotheek/kapitaalverzekering_eigen_woning/uitkering_bij_overlijden
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SOCIALE MEDIA EN INTERNET (VERKORTE VERSIE) 

 

Veel mensen leven na hun dood ongewild digitaal verder. Bespaar uw nabestaanden 

pijnlijke verjaardagsherinneringen of vriendschapssuggesties. Wat wilt u dat er met uw 

online accounts moet gebeuren; sluiten of omzetten naar een herinneringspagina? Een 

herinneringspagina is een soort van online condoleanceregister waarop nabestaanden 

herinneringen kunnen ophalen. 

Hyves 

Website:    ____________________________________________ 

Gebruikersnaam:   ____________________________________________ 

Wachtwoord:    ____________________________________________ 

Mijn wens:    verwijderen / laten bestaan / overlijdensbericht  

     plaatsen 

Facebook 

Op te zeggen via een online formulier op facebook.com 

Website:    ____________________________________________ 

E-mailadres:    ____________________________________________ 

Wachtwoord:    ____________________________________________ 

Mijn wens:    verwijderen / laten bestaan / overlijdensbericht  

     plaatsen 

Omzetten naar herdenkingspagina? ja / nee 

 

Instagram 

Op te zeggen via een online formulier op help.instagram.com 

Website:    ____________________________________________ 

Gebruikersnaam:   ____________________________________________ 

Wachtwoord:    ____________________________________________ 

Mijn wens:    verwijderen / laten bestaan / overlijdensbericht  

     plaatsen 

Omzetten naar herdenkingspagina? ja / nee 

Pinterest 

Op te zeggen door een e-mail naar care@pinterest.com te sturen met het verzoek het 

profiel te sluiten 

Website:    ____________________________________________ 

E-mailadres:    ____________________________________________ 

Wachtwoord:    ____________________________________________ 

Mijn wens:    verwijderen / laten bestaan 

 

Flickr 

Website:    ____________________________________________ 

E-mailadres:    ____________________________________________ 

Wachtwoord:    ____________________________________________ 
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UITVAART (VERKORTE VERSIE) 

 

Mijn wensen met betrekking tot mijn uitvaart heb ik besproken met: 

Naam:     ____________________________________________ 

Adres:     ____________________________________________ 

Postcode en woonplaats:  ____________________________________________ 

Telefoon:    ____________________________________________ 

Ik wil dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: 

Naam uitvaartondernemer:  ____________________________________________ 

Contactpersoon:   ____________________________________________ 

Telefoonnummer:   ____________________________________________ 

Laat ik mijn nabestaanden bepalen: ja / nee 

 

Uitvaartverzekering 

Zie verzekeringen. 

 

Testament 

Zie Voogdij en nalatenschap. 

Donorcodicil 

Ik heb een donorcodicil:  ja (zie bijlage) / nee 

 

U kunt na uw overlijden uw lichaam ter beschikking te stellen voor medisch 

wetenschappelijk onderzoek. Dit kunt u regelen door zelf contact op te nemen met een 

universiteit of een ziekenhuis verbonden aan een universiteit. Zij sturen de nodige 

formulieren toe. 

Ik heb mijn lichaam ter beschikking 

gestel aan de wetenschap:  ja (zie bijlage) / nee 

 

Ik geef toestemming voor sectie: ja (zie bijlage) / nee 

 

Levensbeschouwelijke aspecten 

Ik wens een dienst voorafgaand aan 

mijn begrafenis / crematie in  kerk / kapel / zaal ___________________________ 

     ____________________________________________ 

 

Voorganger:    ____________________________________________ 

 

Avondwake:    ja / nee 

 

Andere wensen:   ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 
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