Leen koster Uitvaarten

Bel bij overlijden:

0180-75 72 74

(24/7)

Checklist uitvaart
Met deze checklist biedt Leen koster Uitvaarten u praktische richtlijnen om een uitvaart te regelen, via een
overzichtelijke stappenplan.

Wat te doen bij overlijden?
Thuis: Neem direct contact op met de dienstdoende huisarts.
Ziekenhuis of zorgcentrum: De arts wordt door het ziekenhuis of zorgcentrum geïnformeerd.
Op vakantie/op reis: Bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
Bij een ongeval: Bel de verzekeringsmaatschappij.
Neem hierna direct contact op met Leen Koster Uitvaarten via telefoonnummer 0180 -75 72 74.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week. Bent u in het buitenland, bel dan naar 0031-180 - 75 72 74

Alvast opzoeken en klaarleggen:
Uitvaartverzekering* : Zoek de polis(sen) van de verzekering(en) op en leg deze klaar.
Testament/Wilsbeschikking : Zoek het testament/wilsbeschikking op, hierin kunnen de uitvaartwensen staan.
Identiteitsbewijs: Leg een trouwboekje en/of een identiteitsbewijs klaar.
Kleding: Zoek de kleding van de overledene uit en leg deze klaar.
Adressenlijst: Bepaal wie u een rouwkaart wilt sturen. Maak een adressenlijst aan. Overleg eventueel met
Leen Koster Uitvaarten wanneer de rouwkaarten het beste verstuurd kunnen worden.
* Als u niet weet of de overledene een uitvaartverzekering en/of een wilsbeschikking heeft,
kijk dan in zijn/haar administratie of vraag het aan de familie of vrienden.

Vervolgens verzorgt Leen Koster Uitvaarten o.a. voor u:
Het organiseren en uitvoeren van de uitvaart. ü
Het verzorgen van de overledene. Dit kan ook samen met u worden gedaan. ü
Het thuis opbaren van de overledene, of hem/haar overbrengen naar het uitvaartcentrum, of desgewenst naar elders. ü
De aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. ü
Het verkrijgen van overlijdensverklaringen en het verlof om te mogen begraven. ü
De akte van overlijden. ü
Vervoer van de overledene op de dag van overlijden. ü
Afspraken met kerkelijke predikant/voorganger of funerair spreker. ü
Indien gewenst, kan predikant Leen Koster of één van onze andere sprekers óók tijdens de uitvaartdienst funerair spreken. ü
Begeleiding van Condoleance- en familiebezoeken. ü
Zorgdragen voor de uitkering van de eventueel aanwezige verzekeringspolissen. ü
Alle verplicht te betalen kosten worden door Leen Koster Uitvaarten voorgeschoten. ü
Persoonlijk contact, zowel telefonisch, alsmede door huisbezoeken. ü
Website: https://www.leenkosteruitvaarten.nl/ E-mail: uitvaart@leenkoster.nl

Tel: 0180 - 75 72 74

