
Wat te doen bij een overlijden:

Direct regelen

Bij een overlijden thuis: neem contact op met de huisarts of zijn of haar 
waarnemer hij of zij moet de dood officieel vaststellen. Bij een overlijden in het 
ziekenhuis of een zorgcentrum wordt dit normaal gesproken voor u gedaan. 
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Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.

Bij een overlijden na een ongeluk: bel de verzekeringsmaatschappij.

Bellen met Van der Weerd Uitvaartzorg, tel. 0344 – 662 770. 
Zij maken afspraken met u over de vervolgstappen.

Opzoeken en klaarleggen

Zoek uit of de overledene een uitvaartverzekering heeft en leg de polis(sen) van 
de eventuele verzekering klaar. Kijk hiervoor in zijn of haar administratie of de 
vraag uw familieleden of andere naasten of zij hier informatie over hebben.

Nagaan of de overledene uitvaartwensen heeft.
Is er een testament of een wilsbeschikking waarin de uitvaartwensen staan.

Indien aanwezig, leg het paspoort / identiteitskaart of trouwboekje klaar

Kleding klaarleggen voor de overledene

Zoek vast de adressen op voor de rouwkaarten en maak een adressenlijst aan. 
De uitvaartverzorger kan u adviseren over wanneer de rouwkaarten het beste 
verstuurd kunnen worden.

Van der Weerd Uitvaartzorg regelt o.a. de volgende zaken voor u: 
• De respectvolle verzorging en het kleden van de overledene,  

eventueel samen met familieleden.
• Het overbrengen van de overledene naar het uitvaartcentrum of 

de thuisopbaring klaarmaken.
• Het gezamenlijk met u vorm geven aan de totale uitvaart.
• De aangifte van het overlijden bij de gemeente van overlijden.

Zekerheden die u hebt bij Van der Weerd Uitvaartzorg: 
• Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
• Transparante kostenbegroting (binnen 24 uur)
• Goede organisatie van de uitvaart
• Bekwaam personeel
• Een stijlvolle uitvaart, afgestemd op uw wensen
• Klanttevredenheid die zeer hoog is

Klaas en Nelleke
van der Weerd
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