Ik laat geen zorgen na
Een wegwijzer voor nabestaanden
Prettig voor wie u achterlaat, en ook fijn voor uzelf
In deze wegwijzer vult u wensen voor de uitvaart in. Maar u geeft vooral praktische informatie aan uw
nabestaanden. Zo kunnen uw nabestaanden na uw overlijden alles vinden en regelen zoals u dat graag wilt.

Zo werkt het
U kunt deze wegwijzer invullen. Dat hoeft niet allemaal in 1 keer. U kunt de wegwijzer altijd opslaan en ermee
verder gaan wanneer u wilt. Printen kan natuurlijk ook.
Centraal Beheer slaat de gegevens nergens op. Die zijn en blijven alleen van u.

Bewaar de wegwijzer op een veilige plek
U vult hier veel persoonlijke gegevens in. Bewaar de wegwijzer daarom veilig op uw computer. Of maak een print
om de wegwijzer te bewaren bij andere belangrijke persoonlijke documenten. En laat uw nabestaanden weten
waar zij de wegwijzer kunnen vinden.

Goed om te weten
Deze wegwijzer is geen laatste wilsbeschikking: een officieel document met uw handtekening waarin álle
wensen voor uw uitvaart staan. Deze wegwijzer is ook geen wilsverklaring, waarin u opschrijft welke medische
behandelingen u wel of niet wilt.

Een overlijden doorgeven? Bel (055) 579 50 55
Wij helpen uw nabestaanden om alle verzekeringen en bankzaken bij Centraal Beheer te stoppen of aan te
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27803 20.01

passen. Dit kan telefonisch of via een formulier.

1. Datum
U vult de wegwijzer vandaag in. Maar uw situatie kan natuurlijk veranderen. U kunt uw wegwijzer daarom
altijd aanpassen.
Ingevuld of aangepast op 			

[datum]

2. Persoonlijke gegevens
Uw nabestaanden moeten uw overlijden melden bij de gemeente en andere organisaties. Dat gaat
makkelijker als ze persoonlijke gegevens op een rijtje hebben.

Mijn gegevens
Voornamen							
Achternaam							
Adres									
Postcode en woonplaats			
Geboortedatum						
Geboorteplaats						
Burgerservicenummer (BSN)		

Let op
U vult hier veel persoonlijke gegevens in. Bewaar de wegwijzer daarom veilig. Centraal Beheer slaat de
gegevens nergens op. Die zijn en blijven alleen van u.
Burgerlijke staat						

alleenstaand
getrouwd							 [sinds]
huwelijkse voorwaarden				
geregistreerd partnerschap

nee

ja

nee

[sinds]

partnerschapsvoorwaarden			
samenlevingscontract			

ja

[sinds]

samenwonend					 [sinds]
weduwe/weduwnaar			

[sinds]

gescheiden						 [sinds]
Godsdienst/levensovertuiging		
Donorcodicil							

ja

nee

Tip
Vanaf 1 juli 2020 is er een nieuwe donorwet. Vult u in het Donorregister geen keuze in? Dan komt er ‘geen
bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam te staan. Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een
patiënt kunnen gaan.

Mijn partner
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							
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Mijn kind(eren)
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							

Alimentatieplicht aan
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							
Ook goed om te weten

Mijn werkgever
Naam									
Adres									
Postcode en plaats					
Telefoonnummer					
Datum in dienst						
Personeelsnummer					

Ook inlichten
Naam									
Adres									
Postcode en woonplaats			
Telefoonnummer					
E-mailadres							
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Tip
Is uw overlijden bekend bij de bank? Dan blokkeert de bank alle rekeningen die op uw naam staan.
Uw nabestaanden kunnen uw werkgever vragen om het laatste salaris op een rekening te storten waar zij wel
bij kunnen.
Ruimte voor extra informatie

3. Uitvaart
Nadenken over als u er niet meer bent is lastig. Maar u helpt uw nabestaanden er enorm mee als ze uw
wensen kennen.

Mijn uitvaart
Ik wil:		

begraven worden
gecremeerd worden
mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap
mijn nabestaanden laten kiezen (wat zij het liefste willen)

Speciale wensen voor de uitvaart
Dit mogen mijn nabestaanden kiezen
Wilt u uw uitvaartwensen hieronder niet allemaal apart invullen? Laat dan hier kort weten wat uw wensen zijn:

Kist
Dit zijn mijn wensen voor de kist:

Afscheid nemen
Ik wil thuis opgebaard worden. Of op een andere plek. En ik heb ook wensen voor kleding en sieraden om te dragen.

Begraafplaats
Ik wil graag in deze plaats begraven worden. Daar is wel of geen graf gereserveerd.
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Graf
Ik wil wel of geen gedenkteken op mijn graf en ik denk bijvoorbeeld aan deze tekst voor op het graf.

Crematie
Dit zijn mijn wensen voor de crematie. Ik wil dat mijn urn ergens wordt bijgezet. Of ik wil mijn as laten uitstrooien, op een bepaalde manier.

Rouwkaart
Ik wil graag een rouwkaart met een bepaalde uitstraling. En deze tekst meegeven.

Advertentie
Ik wil dat er een advertentie in deze krant(en) komt. En ik denk ook aan een bepaalde tekst.

Afscheidsdienst en condoleren
Ik heb deze wensen voor de afscheidsdienst. Ik wil mensen de gelegenheid geven om te spreken.

Bloemen
Die stel ik wel of niet op prijs. Ik heb een voorkeur voor een soort en kleur bloemen.

Muziek
Liever geen muziek bij de afscheidsdienst. Of juist wel, en dan het liefst dit:

Na de uitvaart
Graag koffie/thee, cake, fris/wijn/bier, broodjes, koffietafel of juist iets heel anders.
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In herinnering
Ik denk aan een bedanktkaartje, een bidprentje of aan een dankbetuiging in de krant.

En dit wil ik ook graag meegeven:

Tip
Op uitvaart.nl staat veel informatie over het regelen van een uitvaart. Daar leest u bijvoorbeeld ook waar
anderen aan denken en wat een uitvaart kan kosten.

De kosten voor mijn uitvaart
Ik heb geen uitvaartverzekering
Ik heb een uitvaartverzekering bij		

Verzekeraar

Dit is het polisnummer					
Jullie kunnen zelf een uitvaartverzorger kiezen		

ja

nee

Met of zonder familie
Mijn uitvaart moet plaatsvinden in besloten kring
Ik wil dat familie en vrienden bij de uitvaart aanwezig zijn

Adressenlijst
Mijn adressenlijst vind je

			

Ik heb de adressen bijgewerkt tot			

[datum]

Ruimte voor extra informatie
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4. Testament
Volgens de wet gaat de erfenis (of nalatenschap) automatisch naar de langstlevende echtgenoot,
de geregistreerd partner of de kinderen. Is de erfenis anders verdeeld? Dan staat dat in een testament.
Alleen een notaris kan een testament maken.

Mijn testament
Ik heb geen testament
Ik heb een testament, bij deze notaris:
Naam				
Adres				
Telefoon			
E-mail				
Ik heb een executeur (iemand die de erfenis regelt) aangewezen:
Naam				
Adres				
Telefoon			
E-mail				

Let op
Voor het werk van de notaris moet u betalen. En die kosten kunnen bij elke notaris anders zijn. Kijk hiervoor
op notaris.nl. Daar vindt u ook een notaris bij u in de buurt.
Ruimte voor extra informatie
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5. Belangrijke documenten
Laat weten waar belangrijke documenten te vinden zijn. Of vul in wie weet waar ze liggen of wie ze heeft.
Vindplaats belangrijke documenten
Trouwboekje
Huwelijkse voorwaarden
Partnerschapsvoorwaarden
Samenlevingscontract
Paspoort of identiteitskaart
Eigendomsbewijs woning
Huurcontract woning
Rijbewijs
Autopapieren (kentekenbewijs deel 1 en 2,
overschrijvingsbewijs, APK-keuringsbewijs)
Verzekeringspolissen
Levensverzekeringen
Uitvaartpolis
Pensioen
Uitkering (zoals WW, ANW, AOW, toeslagen,
bijstand, Wajong, WAO/WIA)
Bank- en andere geldzaken
(bijvoorbeeld beleggingen)
Belastingzaken (zoals wegen- of erfbelasting)

Ook goed om te weten:

Steuntje in de rug
Wij helpen uw nabestaanden graag met wat er allemaal moet gebeuren. Het belangrijkste om te regelen staat
in deze checklists bij elkaar.
Ruimte voor extra informatie
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6. Geldzaken
Uw nabestaanden moeten veel zaken regelen als u er niet meer bent. Ook bij de bank en andere financiële
instellingen. Zet uw geldzaken op een rij.

Mijn bankzaken
Bank/financiële instelling			
Soort rekening 						
										[betaalrekening, spaarrekening, deposito, of anders]

IBAN/klantnummer					
Bank/financiële instelling			
Soort rekening 						
										[betaalrekening, spaarrekening, deposito, of anders]

IBAN/klantnummer					
Bank/financiële instelling			
Soort rekening 						
										[betaalrekening, spaarrekening, deposito, of anders]

IBAN/klantnummer					
Bank/financiële instelling			
Soort rekening 						
										[betaalrekening, spaarrekening, deposito, of anders]

IBAN/klantnummer					
Bank/financiële instelling			
Soort rekening 						
										[betaalrekening, spaarrekening, deposito, of anders]

IBAN/klantnummer					

Kluis
Waar/bij wie							
De sleutel ligt hier					
Naam van degene die weet waar de sleutel ligt of de sleutel heeft
Ook goed om te weten:
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Creditcard
Bij										
										

[financiële instelling, bank]

Nummer 								

Mijn beleggingen, aandelen en ander vermogen
Omschrijving/ type					
Bij										
										

[financiële instelling, beleggingsfonds, organisatie]

Klant/ relatienummer				
Omschrijving/ type					
Bij										
										

[financiële instelling, beleggingsfonds, organisatie]

Klant/ relatienummer				
Omschrijving/ type					
Bij										
										

[financiële instelling, beleggingsfonds, organisatie]

Klant/ relatienummer				
Omschrijving/ type					
Bij										
										

[financiële instelling, beleggingsfonds, organisatie]

Klant/ relatienummer				
Ook goed om te weten:

Let op
Bij het melden van een overlijden vragen organisaties naar allerlei documenten. Zo willen ze voorkomen dat
iemand onterecht als overleden wordt geregistreerd. Of dat geld bij de verkeerde personen terechtkomt.
Ruimte voor extra informatie
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7. Pensioen/uitkering
Het is belangrijk om te weten hoe uw partner en/of gezin achterblijft als u overlijdt. Uw nabestaanden
hebben misschien recht op een uitkering van uw pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie zoals het UWV.
Pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie
Klant/relatienummer							
Pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie
Klant/relatienummer							
Pensioenuitvoerder of uitkeringsinstantie
Klant/relatienummer							

Tip
Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl hoe het zit met uw pensioen en nabestaandenpensioen.
En zorg voor een aanvulling als dat nodig is.
Ruimte voor extra informatie

8. Schulden/leningen
U laat niet alleen bezittingen achter, maar ook schulden. Zo gaat de hypotheekbetaling na overlijden
bijvoorbeeld gewoon door. Tot uw nabestaanden aangeven wat ermee moet gebeuren.

Mijn hypotheek, schulden en leningen
Organisatie							
Polisnummer/klantnummer		
Einddatum contract					
Organisatie							
Polisnummer/klantnummer		
Einddatum contract					
Organisatie							
Polisnummer/klantnummer		
Einddatum contract					
Ook goed om te weten:
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Ruimte voor extra informatie

9. Verzekeringen
Laat weten welke verzekeringen u bij welke verzekeraar heeft. Dan kunnen uw nabestaanden
verzekeringen opzeggen die niet meer nodig zijn. Of een verzekering aanpassen, als dat kan.

Mijn verzekeringen
Mijn verzekeringsadviseur/financieel adviseur weet alles van mijn verzekeringen:
Naam									
Adres									
Telefoon								
E-mail									
Soort verzekering

Bij verzekeraar

Polisnummer

Levensverzekering (gekoppeld aan mijn hypotheek)
Andere levensverzekering (bijvoorbeeld een
beleggingsverzekering/lijfrente/kapitaalverzekering)
Overlijdensrisicoverzekering
Zorgverzekering
Auto-/motorverzekering
(Brom)fietsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Woonverzekering
Inboedelverzekering
Opstalverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
(Doorlopende) reisverzekering
Annuleringsverzekering
Andere verzekering
Andere verzekering
Andere verzekering

Ook goed om te weten:
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Tip
Verschillende verzekeringen keren bij overlijden een bedrag uit. Op de polis of in de voorwaarden van de
verzekering staat wie de uitkering krijgt. Laat u goed informeren over wat uw nabestaanden wel en niet met
die uitkering mogen doen.
Ruimte voor extra informatie

10. Abonnementen, lidmaatschappen
Niet alle organisaties horen automatisch dat u er niet meer bent. Contracten en lidmaatschappen lopen
dan ook vaak gewoon door. Help uw nabestaanden om ook deze administratieve zaken te regelen.

Abonnementen, lidmaatschappen en contracten
Energie								
										[organisatie, relatienummer]

Krant/ Tijdschrift						
										[naam media, klantnummer]

Telefoon								
Huur/ huiseigenaar/ verhuurder
OV-chipkaart							
Goede doelen						
Overige lidmaatschappen			

Tip
Centraal Beheer werkt samen met Closure, een digitale opzegdienst voor nabestaanden. Zij regelen dat alle
abonnementen en contracten op 1 plek worden opgezegd of overgenomen. Bent u klant bij Centraal Beheer?
Of is uw nabestaande dat? Dan betalen wij de kosten van € 99,-.
Ruimte voor extra informatie
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11. Online
Er zijn misschien dingen die u (niet) digitaal wilt nalaten. Laat uw nabestaanden weten wat zij met uw
online accounts moeten doen. Of regel dat nu al zelf.

Mijn online accounts
Mijn e-mailadres(sen)				

Dit is mijn account of profiel op
Facebook								
LinkedIn								linkedin.com/in/
Twitter								@
Instagram							
Overige account(s)					
Mijn inloggegevens en wachtwoorden

[vind je hier]

weet waar ze liggen of kent ze.
[naam]

Tip
Bij sommige sociale media kunt u nu al laten weten wat er na overlijden met uw account moet gebeuren.
Of er kan een speciale herdenkingspagina gemaakt worden. Bijvoorbeeld op Facebook en Instagram.
Ruimte voor extra informatie

12. Huisdier
Gaat u alvast op zoek naar een volgend baasje? Of legt u de opvang van uw huisdier officieel vast in een
testament?

Mijn huisdier(en)
Ik wil graag dat:

Tip
U kunt er ook aan denken om de zorg voor uw huisdier(en) door de Dierenbescherming te laten regelen.
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Goed om te weten
Bij Centraal Beheer staan we al meer dan 100 jaar klaar voor onze
klanten. U kent ons vast van ‘Even Apeldoorn bellen’.

U kunt bij ons financiële producten en
diensten afsluiten

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?

Zoals verzekeringen, pensioenen, hypotheken,

productvoorwaarden. Staat hier wat anders dan

spaarrekeningen en beleggingsproducten.

in de productvoorwaarden? Dan gelden de

Rechtstreeks en via adviseurs die met ons

productvoorwaarden.

Uw en onze rechten en plichten staan in de

samenwerken.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten.
Vanaf 1995 horen wij bij Achmea

Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht?

Centraal Beheer is een merk van Achmea

Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo

Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. in Apeldoorn.

goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie

Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland.

en ons klachtenformulier op

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is

centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven. U kunt ook

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

een brief sturen naar:

nummer 08077009 en de AFM onder nummer

Centraal Beheer Klachtenbureau

12000441.

Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af?

Bent u niet tevreden over onze oplossing?

Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan

Neem dan contact op met het Klachteninstituut

uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres,

Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer

telefoonnummer en bankrekeningnummer.

informatie en een klachtenformulier op kifid.nl.

Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.

U kunt ook bellen (070) 333 89 99 of een brief

Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede

sturen naar:

verwerking van uw persoonsgegevens.

Kifid
Postbus 93257

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken
en waarvoor?

2509 AG Den Haag

Kijk dan in ons Privacy Statement op

Meer informatie over Centraal Beheer

centraalbeheer.nl/privacy. Daar leest u ook wat uw

Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid,

rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken

onze producten en onze gegevens op

tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons

centraalbeheer.nl.

Privacy Statement op papier ontvangen? Stuur dan
een brief naar:

Het adres van Centraal Beheer is:

Centraal Beheer Relatiebeheer

Laan van Malkenschoten 20

Postbus 9150

7333 NP Apeldoorn

7300 HZ Apeldoorn

Staan er fouten in dit formulier?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig
is. En dat u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er
kan altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele gevolgen van
die fout.

