Aanwijzingen over
mijn laatste wens

Elk moment goed geregeld.
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In dit boekje heb ik
mijn wensen genoteerd
voor na mijn overlijden

Hoe en waarom gebruikt u dit boekje?
Dit boekje is geen testament maar een instructie voor nabestaanden. Het bevat allerlei belangrijke informatie voor uw
nabestaanden, zoals
•

wat er direct na uw overlijden moet gebeuren;

•

waar u uw belangrijke documenten en voorwerpen heeft opgeborgen;

•

belangrijke contactgegevens van familie, kennissen en adviseurs.

lk verwacht van mijn nabestaanden dat zij deze wensen
respecteren en mijn begrafenis/crematie en nalatenschap

Om uw wensen voor de verdeling van uw erfenis te regelen zijn er twee mogelijkheden.

regelen zoals ik heb aangegeven. Verder bevat dit boekje

1.

informatie die van belang is voor mijn nabestaanden.

Testament

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn en op welk deel van uw nalatenschap iedere erfgenaam recht heeft. Wie uw
Naam

erfgenamen volgens de wet zijn hangt af van uw familieomstandigheden. Als u van de wettelijke regeling wilt afwijken

Adres

moet u een testament maken. U kunt in een testament erfgenamen benoemen en bepalen welk gedeelte van uw
erfenis ieder krijgt. Ook kunt u legaten opnemen, dat wil zeggen een geldbedrag of bepaalde goederen bestemmen

Postcode

voor bepaalde personen of instellingen.

Plaats

Een testament moet altijd door een notaris worden opgemaakt, anders is het niet geldig.

Datum

2. Codicil

Handtekening

A.

Een codicil is een door u zelf gemaakte uiterste wilsbeschikking.

B.

U mag in een codicil alleen bepalingen opnemen over:

•

kleding en sieraden [de sieraden moeten afzonderlijk worden omschreven);

•

inboedel en boeken [deze zaken moeten ook afzonderlijk worden omschreven);

Het is niet geldig om in een codicil een executeur of voogd te benoemen of een geldbedrag na te laten!
C. Een codicil moet:
•

geheel met de hand worden geschreven;

•

er moet een datum op staan;

•

het moet door u zijn ondertekend.

Ontbreekt er iets of is het codicil niet handgeschreven, dan is het niet geldig.
Niemand kan er dan rechten aan ontlenen en uw erfgenamen zijn er niet aan gebonden.

Verdeling
Wanneer u niets over uw sieraden en/of inboedel heeft bepaald in een testament of codicil, moeten de erfgenamen
samen tot een verdeling kamen. Daarbij moeten de erfgenamen het onderling volledig eens zijn, “meeste stemmen
gelden” is niet van toepassing.
Vooraf dienen de erfgenamen af te spreken op welke manier zij willen verdelen:
•

moet er een waarde aan de te verdelen zaken worden toegekend?

•

moet die waarde door een deskundige worden vastgesteld of mogen de erfgenamen de waarde zelf bepalen?

•

wat moet er gebeuren als meerdere erfgenamen hetzelfde willen hebben? Moet er worden geloot ?
Moet een volgorde van kiezen worden bepaald?

Als de erfgenamen er onderling niet uitkomen, kan de notaris de verdeling begeleiden.
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Bericht voor mijn
nabestaanden

Persoonlijke gegevens
Naam
Voornamen
Geboorteplaats en -datum

‘Nu ik overleden ben, is dit boekje belangrijk voor jullie. Want hierin heb ik

Nationaliteit

opgeschreven hoe ik graag mijn uitvaart en mijn nalatenschap door jullie

Burgerservicenummer

geregeld wil hebben. Ook bevat dit boekje belangrijke informatie, zodat jullie

Adres

niet overal hoeven te zoeken waar ik allerlei documenten en andere zaken

Postcode en plaats

heb opgeborgen. Dit boekje is bedoeld als aanvulling op mijn testament.

Gehuwd met/Geregistreerd partnerschap met/Samenwonend met

Mijn testament heb ik laten opmaken bij mijn notaris.’
Naam notaris
Adres
Postcode en plaats
Telefoon kantoor
E-mailadres

Naam

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Voornamen

Keppelseweg 1

Geboorteplaats en -datum

7001 CE Doetinchem

Nationaliteit

0314 - 37 22 22

Burgerservicenummer

info@vwdknotarissen.nl

Adres
ik heb een codicil gemaakt. De bergplaats is beschreven bij de lijst met
belangrijke documenten op pagina 8.

Postcode en plaats
Telefoon vast
Telefoon mobiel

Willen jullie zo spoedig mogelijk na mijn overlijden met mijn notaris contact

E-mailadres

opnemen voor het geven van een opdracht tot afwikkeling van mijn
nalatenschap?
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Plaats en datum van huwelijkssluiting/partnerregistratie

Kinderen/Erfgenamen

Gehuwd/als partner geregistreerd:

Naam
Voornamen

in gemeenschap van goederen
op huwelijkse voorwaarden/partnerschaps voorwaarden

Geboortedatum
Telefoon mobiel
E-mailadres

Ondertekend bij notaris:
											te

Naam
Voornamen

Samenlevingscontract, ondertekend bij notaris:

Geboortedatum

											te

Telefoon mobiel
E-mailadres

Dit huwelijk/partnerschap is ontbonden door:
Naam
overlijden
echtscheiding


Geboortedatum

ontbinding

Telefoon mobiel

Voornamen

E-mailadres
op datum
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Telefoon mobiel
E-mailadres
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Telefoon mobiel
E-mailadres
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Telefoon mobiel
E-mailadres
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Telefoon mobiel
E-mailadres
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Belangrijke documenten

Belangrijke voorwerpen

Bergplaats

Sleutels: de sleutels die ik dagelijks gebruik hangen aan mijn
sleutelbos.

Codicil
Deze leg ik meestal neer

Testament
Afschrift, origineel bij notaris
Trouwboekje
Paspoort

Mijn sleutels liggen verder nog bij

Identiteitsbewijs
Verzekeringspolissen

Overige documenten						Bergplaats

Verder heb ik sleutels van				

Kluis

Bergplaats

Brandkast					Bergplaats

Sleutel
Code


Overige voorwerpen						Bergplaats
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Direct na mijn overlijden

Naam
Adres

Direct na mijn overlijden dienen de volgende personen persoonlijk,

Postcode en plaats

telefonisch of per mail te worden gewaarschuwd.

Telefoon vast
Telefoon mobiel

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Naam

Telefoon vast

Adres

Telefoon mobiel

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoon vast
Telefoon mobiel

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Naam

Telefoon vast

Adres

Telefoon mobiel

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoon vast
Telefoon mobiel

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Naam

Telefoon vast

Adres

Telefoon mobiel

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoon vast
Telefoon mobiel

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Naam

Telefoon vast

Adres

Telefoon mobiel

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoon vast
Telefoon mobiel

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Naam

Telefoon vast

Adres

Telefoon mobiel

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefoon vast
Telefoon mobiel
E-mailadres
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Mijn executeur

Vroegere werkgevers (ivm aanspraken op pensioenuitkering)

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon

Telefoon

E-mailadres

E-mailadres

Burgerlijke stand

Naam

De begrafenisondernemer dient bij de Burgerlijke Stand van de gemeente

Adres

waar mijn overlijden plaats vond, of waar mijn stoffelijke overschot is

Postcode en plaats

aangetroffen, aangifte te doen van het overlijden. Hij heeft daarvoor nodig:

Telefoon
E-mailadres

Mijn trouwboekje
Mijn paspoort omdat dit een buitenlands paspoort is

Naam

Verklaring van overlijden, afgegeven door de behandeld arts of de
gemeentelijke lijkschouwer. Indien mogelijk ook:

Adres
Postcode en plaats
Telefoon

Plaats en datum van mijn begrafenis of crematie

E-mailadres
Naam

Mijn werkgever

Adres

Bedrijf/instelling

Postcode en plaats

Naam

Telefoon

Adres

E-mailadres

Postcode en plaats
Telefoon

Begrafenisondernemer

E-mailadres

Controleer eerst mijn begrafenispolis voor de voorwaarden
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres
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Drukkerij voor de rouwkaarten

Dagblad(en) voor de rouwadvertentie
In welke dagbladen wilt u een rouwadvertentie laten plaatsen?

Bedrijf/instelling
Naam

Naam

Adres

Naam

Postcode en plaats

Naam

Telefoon

Naam

E-mailadres

Naam

Aantal rouwkaarten

(zie adreslijst)

Naam
Naam
Naam

Soort drukwerk
Tekstsuggestie

rouwadvertentie en deze moet er als volgt uitzien:

rouwkaart en deze moet er als volgt uitzien:

liturgieën deze moet er als volgt uitzien:

bedankkaartje en deze moet er als volgt uitzien:

bidprentje en deze moet er als volgt uitzien:

geen drukwerk
dit mogen mijn erfgenamen bepalen

Tekstsuggestie

13.
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Kerkelijk vertegenwoordiger/Geestelijk verzorger

Ongevallenverzekeringen, levensverzekeringen
Bij mijn overlijden door een ongeval onmiddellijk telefonisch contact

Naam

opnemen met

Adres
Postcode en plaats

Verzekeringsmaatschappij

Telefoon

Naam

E-mailadres

Adres
Postcode en plaats

Vereniging, besturen:

Telefoon

(graag per telefoon, omdat zij misschien ook een rouwadvertentie willen

E-mailadres

plaatsen)
Let op eventuele termijnen. Bij ongevallenverzekeringen en bij
Vereniging

levensverzekeringen met extra uitkering bij overlijden als gevolg van een

Naam

ongeval moet meestal binnen een korte termijn [zie polis] opgave van het

Adres

ongeval worden gedaan, zodat eventueel nog door de verzekeringsarts

Postcode en plaats

een onderzoek naar de doodsoorzaak kan worden ingesteld, als daarover

Telefoon

onzekerheid bestaat.

E-mailadres

Familie, vrienden, kennissen, buren
Een adreslijst met personen die een overlijdensbericht dienen te krijgen
vinden jullie in

Vereniging
Naam

Heb ik op een lijst bijgevoegd in dit boekje
Staan in mijn adresboekje. Bergplaats:

Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mailadres

Het bestand staat in mijn computer in de map

Vereniging
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

Andere personen en instellingen die een overlijdensbericht moeten

E-mailadres

ontvangen
Vereniging
Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon

Telefoon

E-mailadres

E-mailadres
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Uitvaart

Wie mogen de kist dragen?

Begraven of cremeren

de dragers van de uitvaartverzorger
mijn kinderen

Ik wens:
begraven te worden in								op begraafplaats

andere familieleden of vrienden, te weten:

gecremeerd te worden in						bij					
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

dit mogen mijn nabestaanden bepalen
Tijdens de uitvaart moet de volgende muziek afgespeeld worden:

Mijn kist heeft een					(kleur) en is van					
(materiaal) en mijn verdere wensen omtrent de kist zijn
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

ik wil geen muziek
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Bloemen
ik wil geen bloemen
ik wil wel bloemen en mijn favoriete bloemen zijn

Wie mogen er spreken tijdens de uitvaart?

dit mogen mijn nabestaanden bepalen
ik wil geen sprekers
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Locatie en uitvaart
Opgebaard worden?
ja, waar
Eventuele wensen voor de opbaring:

Bijzondere wensen met betrekking tot de plechtigheid (liederen, spreuken,
bijbelteksten e.d.)

nee, ik wil niet worden opgebaard					
dit mogen mijn nabestaanden bepalen
ik wens
een kerkdienst, geloofsovertuiging

As
ik wil dat mijn as bewaard wordt op/in
ik wil dat mijn as verstrooid wordt

Wanneer is er gelegenheid tot condoleren?
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Graf

Waar vindt de uitvaart plaats?

ik wil een gedenkteken op mijn graf,
dit mogen mijn nabestaanden bepalen
de tekst van het gedenkteken moet zijn
Wie wilt u uitnodigen voor de uitvaart?
familie
vrienden
en kennissen


ik wil geen gedenkteken op mijn graf
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

collega’s en belangstellenden
in besloten kring
in stilte zonder genodigden
dit mogen mijn nabestaanden bepalen
17.
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Direct na mijn uitvaart

Mijn banken

Bij de afhandeling van mijn

Rekeningnummer
Naam

Levensverzekering

Adres

Polisnummer

Postcode en plaats
Telefoon

Risicoverzekering

E-mailadres

Polisnummer
Ongevallenverzekering

Rekeningnummer

Polisnummer

Naam
Adres

Kunnen jullie het beste als volgt te werk gaan:

Postcode en plaats
Telefoon

•

Polissen tevoorschijn halen, deze vind je:

E-mailadres

Rekeningnummer
•

Nagaan welke voorzieningen onder die polissen vallen. Onder de

Naam

Algemene Voorwaarden nagaan welke papieren aan de maatschappij

Adres

moeten worden overlegd zodat tot uitbetaling van het verzekerde

Postcode en plaats

bedrag, respectievelijk tot teruggave van de betaalde premie wordt

Telefoon

overgegaan.
•

E-mailadres

De verzekeringsmaatschappijen en andere instellingen,

Moeten schriftelijk op de hoogte worden gebracht van mijn overlijden.

per aangetekende brief, onder vermelding van polis- en

Alle op mijn naam staande rekeningen en effectendepots worden dan

lidmaatschapnummer en onder bijvoeging van een bewijs van

geblokkeerd, voor zover dat niet al door de bank of instelling zelf is gedaan.

overlijden. Sluit geen originele papieren maar fotokopieën bij.
•

Bij al mijn andere verzekeringen kunnen jullie bekijken of zij nog zin

Heeft u virtueel vermogen?
ja
nee


hebben. De verzekeringsmaatschappijen dienen in ieder geval schriftelijk
op de hoogte worden gesteld van mijn overlijden, waarbij moet worden
meegedeeld of de verzekering wordt voortgezet of beëindigd. Eventueel

Welk virtueel vermogen?

kan daarbij am premierestitutie worden verzocht. Let op dat een
opstalverzekering niet wordt beëindigd als de woning nog niet aan een
nieuwe eigenaar is overgedragen.
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Adviseurs

Advocaat (voor juridische kwesties)

Een aantal deskundigen staat indien gewenst tot jullie beschikking
Naam

Mijn notaris

Adres
Postcode en plaats

Naam notaris
Adres
Postcode en plaats
Telefoon kantoor
E-mailadres

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Telefoon

Keppelseweg 1

E-mailadres

7001 CE Doetinchem

Social media accounts

0314 - 37 22 22
info@vwdknotarissen.nl

Optie 1:
Mijn social media accounts zijn:

De notaris die de nalatenschap afwikkelt noemt men ‘boedelnotaris’. Hij
Account

geeft de verklaring van erfrecht af, stelt de aangifte voor het recht van

Loginnaam en wachtwoord

successie op en dient die in. Indien nodig verzorgt hij de akte van verdeling

Mijn loginnaam en wachtwoord is bekend bij:

van de nalatenschap, Verder kan hij ook contact opnemen met andere

notaris						

deskundigen/adviseurs voor het verkrijgen van inlichtingen. Zoals

anders, namelijk

Account

Belastingadviseur (voor belastingzaken)

Loginnaam en wachtwoord
Mijn loginnaam en wachtwoord is bekend bij:
notaris						

Naam
Adres

Account

Postcode en plaats

Loginnaam en wachtwoord

anders, namelijk

Mijn loginnaam en wachtwoord is bekend bij:

Telefoon

notaris						

E-mailadres

anders, namelijk

Account

Accountant (voor financiële kwesties)

Loginnaam en wachtwoord
Mijn loginnaam en wachtwoord is bekend bij:
notaris						

Naam

anders, namelijk

Adres
Optie 2:

Postcode en plaats

ik heb geen social media accounts

Telefoon
E-mailadres

Optie 3:

Assurantietussenpersoon (voor verzekeringszaken)

Mijn social media accounts zijn bekend bij:

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

Overige wachtwoorden

E-mailadres
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Verdere wensen

Opmerking
Indien u uw lichaam ter beschikking van de wetenschap wenst te stellen, dan
wel gedeelten van uw lichaam [zoals nieren, ogen e.d.] voor transplantatie
wenst beschikbaar te stellen, dan dient u dit te regelen met de medische
faculteit van een door u te kiezen Universiteit.
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Elk moment goed geregeld.
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem
+31 (0)314 - 37 22 22 | info@vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.nl
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