zelf aan de slag met een handige checklist

Check!

Als er onverwacht iets met je gebeurt of je overlijdt, is dan voor jouw omgeving
duidelijk hoe je alles geregeld wilt hebben? Je kunt die zaken door de notaris
laten vastleggen in een levenstestament of een testament, maar je kunt een
aantal zaken ook zelf regelen. Hieronder enkele suggesties.
Heb je je nabestaanden op de hoogte gesteld
van jouw wensen over je uitvaart? Als je wil
dat een bepaald persoon je uitvaart regelt,
kun je daarvoor in je testament een executeur
aanwijzen.

Als je specifieke wensen hebt voor je begrafenis
(muziek, wie uit te nodigen, etc.) is het wellicht
prettig voor je nabestaanden dat je die op papier
zet.

Een adressenbestand voor de rouwannonces kan
ook handig zijn voor je nabestaanden.

Je keuze voor orgaandonatie kun je registreren
via www.donorregister.nl.

Heb je iets geregeld voor je huisdieren voor als je
zelf niet meer voor hen kan zorgen?

Het kan voor mensen in je directe omgeving
heel praktisch zijn dat zij weten welke
bankrekeningen je hebt, je wachtwoorden voor
online betaalsites, etc.

Wie moet er na je overlijden gewaarschuwd
worden? Je kunt hier een lijst van maken die je
op een goed zichtbare plek bewaart.

Wat zijn de adressen van degenen die moeten
weten dat je verhuist naar een verpleeghuis of
als je langdurig in het ziekenhuis ligt?

Welke abonnementen heb je die afgezegd
moeten worden als je zelf toch niet meer van die
abonnementen kunt genieten? Het is handig als
je hier een lijst van maakt.

Heb je ergens een kluis en zo ja, waar ligt de
sleutel? Het is belangrijk dat al deze gegevens
alleen toegankelijk zijn voor personen die je
vertrouwt.

Het kan heel handig zijn als andere mensen
je huissleutel hebben, maar sommige mensen
maken daar misbruik van als je door ziekte
langere tijd van huis bent of als je bent
overleden. Geef daarom door aan iemand die je
écht vertrouwt wie er allemaal een sleutel van
je huis hebben. Deze persoon kan dan tijdens je
afwezigheid een oogje in het zeil houden.

