Handleiding voor nabestaanden
Praktische informatie rondom een overlijden
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0900 - 821 23 35
www.uzn-uitvaart.nl
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UZN is de overkoepelende organisatie voor uitvaartverzekeringen
en uitvaartverzorging overal in Nederland. Voor het verzorgen van
begrafenissen en crematies beschikt UZN over een groot aantal
uitvaartzorgcentra en uitvaartspecialisten overal in het land.

Als u te maken krijgt met een overlijden, zult u merken dat dit niet alleen
een emotionele tijd is, maar ook een tijd waarin heel veel geregeld moet
worden. Juist in een tijd van verdriet moeten er veel beslissingen worden
genomen. Denk alleen maar aan het regelen van de begrafenis of crematie.
Onze uitvaartverzorgers zijn kundige vakmensen die begrip en tijd
voor u hebben en weten hoe belangrijk het is om op een passende
wijze afscheid te nemen van een dierbaar persoon. Want een
begrafenis- of crematieplechtigheid is een laatste gelegenheid om
respectvol en persoonlijk afscheid te kunnen nemen van een dierbare.
De uitvaartverzorger die de uitvaart met u bespreekt, blijft uw vaste
aanspreekpunt. Wij streven er naar dat hij of zij u ook begeleidt bij de
uitvaart, zodat u steeds een vertrouwd gezicht zult zien.
Ook in de periode ná de uitvaart moet er veel geregeld worden. Het blijkt
dat hierover veel vragen zijn bij nabestaanden. Om u op weg te helpen,
bieden wij u graag deze handleiding aan. In dit boekje vindt u een beknopt
overzicht van een aantal van de eerste zakelijke afwikkelingen en een uitleg
van veel voorkomende termen. Mochten er alsnog onduidelijkheden zijn,
aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ons uitvaartcentrum. Onze
medewerkers zijn u graag van dienst.
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Uitvaartcentrum Zuid
Om een persoonlijke uitvaart te kunnen verzorgen, beschikt
Uitvaartcentrum Zuid over een modern uitgerust pand aan de
Frederik Roeskestraat in Amsterdam. Professioneel, integer en vredig
baren wij de overledene op. Ook ontvangen wij op passende wijze
rouwbezoek. Nabestaanden krijgen alle ruimte om afscheid te nemen
van hun dierbare, op een manier die bij hen past.

Historie

In smalle Amsterdamse straten als de PC Hooftstraat en de Cornelis
Schuytstraat was het vroeger een moeilijke opgave om rouwstoeten
op te stellen. Zeker omdat de tram deze drukke straten passeerde.
Een aantal lokale uitvaartondernemers besloot daarom, samen met
een kistenmaker, in de jaren zeventig zijn krachten te bundelen en te
verhuizen. Nu zitten we als een zelfstandig uitvaartzorgcentrum aan
de Frederik Roeskestraat in Amsterdam Zuid.

4

Mogelijkheden
Uitvaartcentrum Zuid heeft alles onder één dak. Het pand heeft
een aula, vijf opbaarkamers, twee spreekkamers en een winkel
met urnen en as-accessoires. Ook beschikken wij over een koeling,
verzorgingsruimte, rituele wasruimte, garage en drukkerij. Alle
faciliteiten staan altijd tot uw en onze beschikking. Zo kunt u alle tijd
nemen om afscheid te nemen van uw dierbare.
Nabestaanden zijn altijd welkom om langs te komen, eventueel op
afspraak. Nabestaanden kunnen ook meehelpen in de verzorging of
bij rituele wassing.

Eigen wagenpark
Uitvaartcentrum Zuid draagt altijd zelf zorg voor het vervoer van de
overledene en eventueel nabestaanden. We hebben een uitgebreid,
goed onderhouden wagenpark met statige auto’s. U kunt kiezen uit
diverse merken en kleuren rouw- en volgauto’s. Als uw voorkeur
uitgaat naar alternatief vervoer, zoals een bus of koets,
dan kunnen wij dat voor u organiseren.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neemt u dan contact op via 020 646 06 06 of
mail naar info@uitvaartcentrumzuid.nl. Wij informeren
en adviseren u graag en geheel vrijblijvend.
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Stappenplan na een overlijden
Ondanks het gemis en het verdriet zult u in korte tijd veel moeten regelen.
De dagen tot de uitvaart en de dag zelf vormen uw laatste herinnering.
Hoe beter het afscheid past bij uw dierbare, hoe mooier deze herinnering.
U wordt hierin bijgestaan door onze betrokken en professionele uitvaartverzorgers.

Wat u vast kunt opzoeken/klaarleggen:
Kijk of er een uitvaartverzekering is.
Is de overledene ergens anders of niet
verzekerd, ook dan kunt u altijd terecht bij
Uitvaartcentrum Zuid.

Wij verzorgen voor u de aangifte van het
overlijden bij de gemeente waarin het
overlijden heeft plaatsgevonden, alsmede alle
wettelijke formaliteiten.

Nagaan of er een testament of een
Wensenboekje aanwezig is. Voor het navragen
van het testament kunt u terecht bij Centraal
Testamenten Register; 0900 114 4114.

Via de gemeente worden ook de
Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank
en, in de meeste gevallen, de
ziektekostenverzekeraar ingelicht.

De juiste gegevens opzoeken van de
overledene. Deze zijn nodig voor het doen
van aangifte van overlijden.

De akte van overlijden (deze krijgt u na aﬂoop
van de uitvaart van ons).

Het uitzoeken van de kleding. Wilt u dat de
verzorging en het kleden van de overledene
met of zonder familie plaatsvindt?
Indien er rouwkaarten verstuurd gaan worden
kunt u alvast op www.uitvaartcentrumzuid.nl
een voorbeeld adressenlijst downloaden. Als u
dit bestand opslaat op uw computer, kunt u zo
uw eigen adressenlijst opbouwen.
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Wij dragen zorg voor:

Wij dragen zorg voor de aanvraag van de
uitkering van eventuele uitvaartverzekeringen.
Indien het een begrafenis betreft, neemt de
adviseur van Jan Reek Natuursteen Gedenktekens B.V. binnen twee weken contact met
u op om u te adviseren over de diverse
mogelijkheden omtrent een grafmonument.

Wanneer iemand is overleden
Overlijden melden:
• Overlijden thuis:
u dient de huisarts (of huisartsenpost) te bellen.
• Overlijden in ziekenhuis:
de arts wordt intern geïnformeerd.
• Overlijden in buitenland:
neem contact op met de alarmcentrale
van uw (reis)verzekering.
Bellen naar Uitvaartcentrum Zuid:
Na het melden van het overlijden bij de desbetreffende arts neemt u contact op met ons. Er
zullen diverse (persoons)gegevens gevraagd gaan
worden. Er zal een afspraak gemaakt gaan worden
om de uitvaart met u te bespreken. Dit kan bij u
thuis plaatsvinden maar ook in een spreekkamer
van ons uitvaartcentrum. Uitvaartcentrum Zuid is
24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer:
020 646 06 06.

Het bespreken van de uitvaart
Tijdens het bespreken van de uitvaart moeten er
veel keuzes worden gemaakt.
• Wordt er gekozen voor een begrafenis of
crematie?
• Voor welke locatie wordt er gekozen?
• Worden er rouwcirculaires verstuurd?
• Moet er een rouwadvertentie in een krant
geplaatst worden?
Dit zijn slechts enkele punten die tijdens een
uitvaartbespreking aan de orde komen. Het is
goed om te weten dat het uitgangspunt is dat
alles kan. Uw wensen en ideeën zijn voortdurend
uitgangspunt van de bespreking. Deze zullen wij
met de grootste zorg voor u uitvoeren.

Opbaring en laatste verzorging
Onze eerste zorg is voor de overledene. Hetzij
door het overbrengen naar het uitvaartcentrum of
het verzorgen van een thuisopbaring.
De overledene wordt, met de grootste zorg en
aandacht, verzorgd en gekleed. Uiteraard is het
mogelijk om hier bij te helpen als u dit wenst.
Voor de hele uitvaart geldt dat u zoveel kunt doen
als u zelf wenst: of u nu alles zelf wilt doen, het
samen met ons wilt doen, of dat u alles wilt laten
verzorgen door ons.

Na de uitvaart
Ook na de uitvaart moet er heel veel geregeld
worden. Denk aan het regelen van bankzaken,
de erfenis, belastingen, het beëindigen van
lidmaatschappen/abonnementen en het opzeggen
van sociale media accounts.
U hoeft niet alles zelf te regelen. Is er een
executeur? Dan neemt die een groot deel voor zijn
rekening. Het komt ook vaak voor dat een van de
erfgenamen namens de anderen optreedt.
Op de volgende pagina staat een beknopt
overzicht van zaken waar aan gedacht moet
worden.

Bel 020 646 06 06 of mail
naar info@uitvaartcentrumzuid.nl
voor meer informatie.
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Waar moet u aan denken?
Het is misschien moeilijk om na de
uitvaart tijd en aandacht vrij te
maken voor de dingen die nog
afgehandeld moeten worden, toch is het
verstandig om dit snel te doen. Maar waar
moet u allemaal aan denken?
Hiernaast vindt u een beknopt overzicht
van zaken waar u de komende tijd aan
moet denken.

Erfenis
Is er een testament aanwezig? Neemt u dan direct contact op
met een notaris.

Financiën
• Indien er een bank- of spaarrekening is, en deze geblokkeerd
is, dan kunt u een afspraak maken met een notaris om een
verklaring van erfrecht te laten opstellen.
• Aangifte inkomstenbelasting.

Werk
• Als de overledene nog in loondienst was hebben
nabestaanden recht op een overlijdensuitkering.
• Overlijden melden bij het pensioenfonds.

Bankzaken

Mocht u gemachtigd zijn tot een bepaalde
bankrekening, dan vervalt deze machtiging
direct na overlijden! Mocht u een en/
of-rekening hebben, dan kunt u blijven
beschikken over de rekening(en). Te
zijner tijd zal echter wel de tenaamstelling
gewijzigd moeten worden. Gegevens van
diverse banken vindt u achterin dit boekje.

Verklaring van erfrecht

Dit is een akte, opgesteld door de notaris,
waarin de bevoegde erfgenamen met
naam en toenaam vermeld staan. Deze
akte is vaak nodig om over bijvoorbeeld
bankrekeningen te kunnen beschikken en
kunt u bij iedere willekeurige notaris laten
opstellen. Een verklaring van erfrecht is
kostbaar en niet in alle gevallen nodig.
Bijvoorbeeld als het gaat om kleine
nalatenschappen, of als de langstlevende
echtgenoot (of geregistreerd partner)
overblijft en de overledene geen
testament had.
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Woning
• Koopwoning; u (als partner) blijft erin wonen of het huis wordt
verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de eventuele
erfgenamen.
• Huurwoning; huurcontract opzeggen of op uw naam (in geval
van partner) laten zetten.
• Wijzigen van eventuele huursubsidie.
• Energiecontract stopzetten of verlagen.

Abonnementen
Abonnementen op kranten en/of tijdschriften. Maar ook lidmaatschappen van bijvoorbeeld sportverenigingen, clubs of kerk.

Social media
Social media accounts zoals Facebook, Instagram en LinkedIn.
Deze pagina’s kunnen worden verwijderd, soms is het ook
mogelijk om de accounts voort te laten bestaan als herinnering.

Erfgenamen en testament

Is er een testament?

Een testament is een notariële akte waarin
iemand vastlegt wat er bij overlijden moet
gebeuren met zijn of haar nalatenschap.

Als dit niet bij u bekend is, kunt u dit navragen bij een notaris. Ook
kunt u contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR),
gegevens vindt u achterin dit boekje. Bij het CTR zijn alle testamenten
bekend en wie, wanneer en bij welke notaris, een testament heeft
laten opmaken.

Iedereen die overlijdt laat iets na. In dit
testament staat wat er met het geld, huis,
bezittingen en schulden moet gebeuren na
overlijden. Als er geen testament aanwezig
is, of als de aangewezen erfgenamen en hun
kinderen zijn overleden, dan bepaalt de wet
wie de erfgenamen zijn.

Wie is er erfgenaam?

Als er geen testament is opgesteld, dan
bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
De zogenaamde “wettelijke erfgenamen” zijn
verdeeld in vier groepen:
1 - Partner en kinderen*
2 - Ouders, broers en zussen
3 - Grootouders
4 - Overgrootouders
* Indien zowel de partner als de kinderen
van de overledene nog in leven zijn, heeft
iedereen recht op een gelijk deel (tenzij anders
opgesteld in een testament). De kinderen zullen
echter pas erven als de tweede ouder ook is
overleden.

Het accepteren van een nalatenschap/erfenis
Dit kan op drie manieren:

• Zuiver aanvaarden:
Stilzwijgend of zonder voorbehoud de erfenis accepteren.
• De erfenis verwerpen:
U dient een schriftelijke verklaring in te dienen bij de rechtbank. Het
is belangrijk om contact op te nemen met een notaris. De notaris kan
u precies adviseren wat u het beste kunt doen.
• Beneﬁciair aanvaarden:
Als het niet duidelijk is of het saldo van de erfenis positief is, kunt
u de erfenis “beneficiair aanvaarden”. Dit betekent dat u de erfenis
aanvaardt, maar niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden,
mocht de erfenis meer schulden dan tegoeden bevatten. Mocht
u een testament beneficiair willen aanvaarden, dan dient u zich te
wenden tot de rechtbank. Vraagt u een notaris om assistentie. De
notaris kan zorgdragen voor de benodigde verklaringen.
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Begraven
Als u kiest voor een begrafenis is het belangrijk om te weten dat
er twee soorten graven bestaan: een “algemeen” graf en
een “eigen” huur- of familiegraf.

Algemeen graf
Een algemeen graf is een graf waarin 3 tot 5 personen, boven
elkaar, worden begraven. De begraafplaats bepaalt wie er in dat graf
begraven worden. Indien de begraafplaats de ruimte nodig heeft,
wordt het graf na 10 jaar geruimd. Op het graf kan een kleine steen of
een gedenkteken geplaatst worden.
Er zijn diverse soorten algemene graven. Er bestaat een zandgraf voor
3 personen maar bijvoorbeeld ook een keldergraf. Een keldergraf is
een graf waar in 3, 4 of 5 personen begraven worden in een betonnen
grafkelder. Dit verschilt per begraafplaats. De uitvaartleider kan u
hierover informeren.
Voor een algemeen graf zijn er begraafrechten verschuldigd aan de
begraafplaats, net als een bijdrage aan het algemene onderhoud van
de begraafplaats.

Geschikt voor aantal
personen
Zelf bepalen wie er in het
graf begraven wordt?
Verlenging graf mogelijk?
Grafsteen/gedenkteken
mogelijk?
Zelf een plek uitzoeken op
de begraafplaats?
Graf staat op naam van
rechthebbende?
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Algemeen graf

Eigen graf

3 -5

1 of meerdere

Eigen graf
Een eigen graf (ook wel een huur- of
familiegraf genoemd) is een graf dat u voor
een periode van 20 jaar kunt huren. Na deze
termijn van 20 jaar heeft u altijd de keuze om
de huurperiode te verlengen. Op de meeste
begraafplaatsen is het mogelijk om zelf een
plek uit te zoeken. De uitvaartleider kan voor
u een afspraak maken met de begraafplaats.
In een eigen graf kunnen één of meerdere
personen begraven worden. Degenen
die in dit graf worden begraven, zijn
meestal familie van elkaar. Er wordt een
rechthebbende aangewezen vanuit de familie
of nabestaanden die bepaalt wie er in dit
graf begraven/bijgezet mag worden. Deze
persoon is tevens contactpersoon voor de
begraafplaats.
Op het graf kan, over de gehele
grafoppervlakte, een grafsteen of
gedenkteken geplaatst worden. Voor een
eigen graf zijn er begraafrechten verschuldigd
aan de begraafplaats, een bijdrage aan het
algemene onderhoud van de begraafplaats
èn de aankoop/huur van het graf.

Na de begrafenis neemt een adviseur
van Jan Reek Natuursteen contact
met u op om u, geheel vrijblijvend, te
adviseren over de mogelijkheden voor
een gedenkteken.

Cremeren
Hoe gaat een crematie precies in z’n werk? Veel mensen hebben daar
vragen over, daarom een beknopte uitleg over het crematieproces.

Een crematie vindt altijd direct na de plechtigheid plaats en duurt
zo’n 1,5 à 2 uur. Op de kist wordt een vuurvast identiteitssteentje met
een uniek nummer geplaatst, zodat er geen misverstanden kunnen
ontstaan over de identificatie. Bij het leegmaken van de oven wordt dit
identiteitssteentje weer bovenop de as gelegd en blijft ook bij de as.
U zult dit dus aantreffen in de urn of asbus.
Na de crematie wordt de as door de ovenist verzameld. De oven
wordt volledig schoongeveegd zodat het zeker is dat alle as compleet
is en er nooit as vermengd kan worden. Alle niet-verbrande
overblijfselen, zoals chirurgisch
metaal worden uit de as
verwijderd. Vervolgens
wordt de as met een
cremulator vermalen
tot een fijne substantie.
Zo wordt het mogelijk
om de as eventueel te
verstrooien.

De as gaat, samen met het identiteitssteentje,
direct in een tijdelijke asbus. Voorafgaand
aan het vullen van de asbus vindt er een
controle plaats of het nummer op de asbus
en het identiteitssteentje overeen komen.
Bij de overhandiging van de as aan de
nabestaanden wordt nogmaals gecontroleerd
of het nummer overeenkomt zodat het
duidelijk is dat de as in de urn van hun
dierbare is.
De as wordt de eerste maand altijd bewaard
in het crematorium. Dit is wettelijk zo
bepaald. De familie heeft zo rustig de tijd
om te beslissen wat er uiteindelijk met de as
dient te gebeuren.

Asbestemming
Er zijn vele mogelijkheden voor de asbestemming, zoals het ophalen
van de (sier)urn, het verstrooien van de as, het verwerken van een
kleine hoeveelheid as in een sieraad, maar ook de keuze voor een
urnengraf behoort tot de mogelijkheden.
Na de crematie krijgt u van het crematorium informatie
toegestuurd met daarin een overzicht van alle
mogelijkheden.
Bij Uitvaartcentrum Zuid aan de Fred. Roeskestraat
in Amsterdam, vindt u in de showroom annex
uitvaartwinkel een uitgebreide collectie van zowel
assieraden als sierurnen.
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Rouwverwerking
Tijdens het zogenaamde “rouwproces” verwerken de nabestaanden een
ingrijpende en verdrietige gebeurtenis en proberen hiermee om te gaan.
Een overlijden verandert een leven definitief, ook wanneer het afscheid niet
onverwacht kwam.
De eerste periode na het overlijden gaat vaak als een roes voorbij. Er
moeten heel veel zaken geregeld worden, waardoor u als het ware wordt
afgeleid. Vaak dringt het èchte besef pas door na de begrafenis- of
crematieplechtigheid.
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Er zijn diverse contactgroepen
voor de verschillende soorten
van rouwverwerking:

Stichting Achter de Regenboog
Helpt kinderen en jongeren bij
verliesverwerking.
T 085 047 15 71
www.achterderegenboog.nl

Vereniging Ypsilon
Organiseert bijeenkomsten voor
nabestaanden na zelfdoding.
T 088 000 21 20
www.ypsilon.org

Landelijk Steunpunt Verlies
Geeft informatie en steun na het
verlies van een dierbare.
T 033 461 68 96
www.steunbijverlies.nl

Stichting 113
Informatie, therapie, lotgenotencontact
voor nabestaanden na zelfdoding.
T 0800 0113
www.113.nl

OOK
Een zelfhulporganisatie van ouders
die een kind hebben verloren.
E info@oudersoverledenkind.nl
www.oudersoverledenkind.nl

Fases van het rouwproces/-verwerking
Het rouwproces of de rouwverwerking
bestaat uit verschillende fases, zoals
hiernaast aangegeven. De genoemde fases
kunnen wisselen van volgorde. Ook zijn
ze niet voor iedereen even sterk of intens.
Iedereen verwerkt/rouwt nu eenmaal op zijn
eigen manier en in zijn eigen tempo.
De omgeving van de rouwenden is vaak
geneigd om een bepaalde tijd te stellen aan
het rouwproces. Men vindt al snel dat het op
een gegeven moment wel genoeg is geweest
en het over moet zijn.
Het verdriet gaat echter nooit over maar
wordt verweven in het leven. Het ene
moment zal het meer zichtbaar zijn, het
andere moment zal het meer naar de
achtergrond verschuiven. Iedereen verwerkt/
rouwt op zijn eigen manier, in zijn eigen
tempo.
Hulp bij het verwerken
Als u zich zorgen maakt over iemand in
uw omgeving of over u zelf dan kunt u op
diverse manieren hulp zoeken. Wellicht is een
gesprek met de huisarts een begin. Hij of zij
kan u eventueel doorverwijzen naar andere
hulporganisaties.
Rouwende mensen kunnen ook veel baat
hebben bij contact met lotgenoten. Zij weten
immers precies wat iemand doormaakt. Ook
het gevoel van herkenning kan bijdragen aan
een goede verwerking.
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Ontkenning en/of shock

Afhankelijk van de situatie zal het overlijden in eerste instantie
nog niet helemaal doordringen. Mensen reageren als verdoofd
uit een soort zelfbescherming.
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Boosheid of protest

Boosheid kan behoren tot één van de fases van het rouwproces.
Zomaar uit het niets kunnen nabestaanden boos worden. Boos
op mensen uit hun omgeving, boos op de situatie of het lot. De
boosheid staat niet altijd in relatie tot de situatie en komt voort
uit een gevoel van machteloosheid.
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Onderhandelen en vechten

Als een nabestaande merkt dat de boosheid tot niets leidt, kan
dit omgezet worden in “onderhandelen”: “als ik nu maar...” of
“had ik maar”, “wat als ik...” Het zijn pogingen om ongedaan te
maken wat er is gebeurd.
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Somberheid

Er komt een moment dat nabestaanden beseffen dat het
verdriet niet langer te ontkennen is of dat er niet tegen
te vechten valt. Op dat moment kan er een gevoel van
depressiviteit ontstaan. Men sluit zich af voor contact en trekt
zich terug. De persoon in kwestie is vaak niet de makkelijkste om
mee om te gaan. In ernstige gevallen zoekt men een uitweg in
drugs of alcohol. Juist nu moet de omgeving proberen om er te
zijn voor de nabestaanden.
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Aanvaarding

Wilt u meer informatie of advies?
Bel dan 020 646 06 06, mail naar
info@uitvaartcentrumzuid.nl of kijk
op www.uitvaartcentrumzuid.nl

Na verloop van tijd zullen de gevoelens van onmacht en emotie
minder intens worden. Dit is een begin van de aanvaarding van
het verlies. Men probeert een vorm te geven aan het verlies
en het in te passen in de huidige situatie. Voorzichtig wordt er
geprobeerd om weer wat te gaan ondernemen en stukje bij
beetje de draad weer op te pakken.
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Cultuur en religie
Met respect voor iedere cultuur en
religie regelen wij uitvaarten met de
grootst mogelijke persoonlijke zorg. Van
diverse culturen en religies hebben wij
specialistische kennis in huis. Wij kennen
en omarmen de rituelen en gebruiken
die erbij horen. De faciliteiten zijn ervoor
aanwezig. Uitvaartcentrum Zuid heeft
onder andere jarenlange ervaring met

14

Surinaamse uitvaarten. We verzorgen zo’n tweehonderd Surinaamse
uitvaarten per jaar. Met Surinaamse aﬂegverenigingen hebben we
goede contacten. Wij beschikken over een speciaal ingerichte rituele
wasruimte en afscheidsruimte.
Repatriëring
Indien gewenst regelen wij voor u het vervoer van een overledene
van en naar het buitenland. Ook verzorgen wij daarvoor alle vereiste
formaliteiten.

Overbrengen naar het buitenland

Overbrengen naar Nederland

Wij regelen onder andere:

Wij regelen onder andere:

- Verzorgen van de overledene.
- Transportkist.
- Vervoer naar elke luchthaven in Nederland.
- Vervoer naar het land van herkomst.
- Formaliteiten en benodigde documenten bij de
luchthaven of grens.
- Contact met de uitvaartonderneming in het land
van bestemming.
- Kostenbegroting.

- Contact met de Nederlandse ambassades
en consulaten.
- Verzorgen van de overledene.
- Transportkist.
- Vervoer (incl. afhandelen formaliteiten) naar
Nederland per vliegtuig of auto.
- Benodigde documenten en het legaliseren ervan.
- Kostenbegroting.

Verzekerd
Uitvaartcentrum Zuid kan iedere uitvaart
verzorgen. Ongeacht waar de overledene is
verzekerd. Wij kunnen, zonder extra kosten,
de uitkering bij elke verzekeringsmaatschappij
aanvragen. De uitkering brengen wij
volledig inzichtelijk in mindering op de
uitvaartkostennota. U heeft er dus geen
omkijken naar. Zo is er meer ruimte voor
stilte, verdriet en verbondenheid.

U kiest de uitvaartverzorger

U bent altijd vrij in uw keus voor
een uitvaartverzorger. Bij sommige
uitvaartverzekeringen kan het voordelig zijn
om de uitvaart te laten verzorgen via de
verzekeringsmaatschappij. Maar zelfs dan is
de keus aan u. Wij kunnen u daarbij helpen.
Wij geven ook aan welk effect uw keus heeft
op de uitvaartnota. Bij het opstellen van de
kostenbegroting houden we rekening met de
verzekeringsuitkering. Zo weet u vooraf waar
u aan toe bent.

Soorten uitvaartverzekeringen

Voordat een uitvaart wordt geregeld,
is het goed om na te gaan of er een
uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja,
welke. Eventueel kunnen wij dat samen
met u bekijken.
Bij een kapitaalverzekering is de overledene
verzekerd voor een bedrag. Dat bedrag
keert de verzekeringsmaatschappij uit bij
overlijden. U kunt deze uitkering gebruiken
om (een deel van) de
uitvaart te bekostigen.

afscheidsdienst, een rouwauto en/of een condoleance. Wij sturen
de nota naar de verzekeraar. U ontvangt alleen een factuur voor
eventuele extra zaken, die niet door de verzekering zijn gedekt.

Uitvaartverzekering nodig?

Heeft u voldoende spaargeld, dan heeft u misschien geen
uitvaartverzekering nodig. Wilt u weten of een uitvaartverzekering wel
of niet nodig is? Neemt u dan contact met ons op (020 646 06 06).
Wij inventariseren samen met u uw uitvaartwensen en geven u inzicht
in de daarmee samenhangende kosten.

Bij een natura-uitvaartververzekering is de
overledene verzekerd voor een uitvaartpakket
van levering en diensten, dat vooraf is
afgesproken. Het gaat dan bijvoorbeeld
om een crematie of begrafenis, een

Wilt u alvast een globaal idee
van wat een uitvaart die u wenst kost?
Ga naar www.uitvaartcentrumzuid.nl/bereken-uw-uitvaart,
beantwoord de 14 vragen en krijg direct een indicatie van de kosten.
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Stichting Keurmerk
Uitvaartzorg
U kunt bij Uitvaartcentrum Zuid
rekenen op de zes zekerheden van
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
Uitvaartondernemingen met dit
Keurmerk bieden namelijk zonder
uitzondering hoge kwaliteit. Wij
begeleiden u op een deskundige,
betrouwbare en transparante manier.

Zes Zekerheden

U kunt bij uitvaartondernemingen met
een Keurmerk Uitvaartzorg rekenen
op de zes zekerheden. U kunt erop
vertrouwen dat de dienstverlening
van alle keurmerkhouders aan deze
zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek
toetst een onafhankelijke certificatieinstelling of zij nog aan deze hoge
eisen voldoen.

1 Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk
vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige
misverstanden.

2 Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk
vast, inclusief latere wijzigingen.

3 Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de
uitvaart van begin tot eind.

4 Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd,
houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten.
Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er
het Register Uitvaartverzorgers.
In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken
voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg,
het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben
behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring
opdoen en nascholing volgen. Voor uitvaartondernemingen
met het Keurmerk is het verplicht dat 50% van de uitvaarten
wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register
Uitvaartverzorgers zijn opgenomen. Vanaf 2020 is dit 75%.

5 Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit,
dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

6 Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de
opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal
één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te
passen.
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Uw uitvaartwensen
Soms zijn er situaties in uw leven dat u meer
nadenkt over uw levenseinde. Wij denken graag
met u mee over alle facetten van uw uitvaart. Vanuit
onze kennis en ervaring kijken wij of uw wensen
haalbaar zijn. Nabestaanden voelen zich gesteund als
zij bij uw overlijden een leidraad hebben en weten hoe u
dacht over uw afscheid.
U kunt uw wensen ook vastleggen in een Wensenboekje. Die kunt
u aanvragen of downloaden als een pdf en op uw gemak invullen. Die
bewaart u zelf of u geeft hem aan degene die straks de uitvaart met
ons bespreekt. Een Wensenboekje heeft niet dezelfde rechtskracht als
een testament. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
notaris of kijk op www.testamenttest.nl.

Vraag het gratis Wensenboekje aan.
Bel 020 646 06 06 of mail naar
info@uitvaartcentrumzuid.nl. U kunt ook eenvoudig het Wensenboekje
downloaden via www.uitvaartcentrumzuid.nl
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Online condoleanceregister

Kan iedereen de berichten lezen?

Er zijn verschillende manieren om
nabestaanden te condoleren met het verlies
van hun dierbare. Dit kan in een papieren
condoleanceregister, met een persoonlijk
bezoek, een telefoontje, bloemen of een
kaart.

Als u in ons condoleanceregister zoekt op naam kunt u de informatie
zien en een bericht achterlaten. Voor het lezen van de berichten zijn
er 2 mogelijkheden:

Op www.uitvaartcentrumzuid.nl
hebben wij een eigen digitaal
condoleanceregister. Als service
kunnen wij hier voor uw dierbare een
condoleanceregister aanmaken zodat familie,
vrienden en bekenden hier een persoonlijk
bericht kunnen plaatsen.
Ook als u denkt dat er van het plaatsen van
berichten niet zo veel gebruik zal worden
gemaakt is het condoleanceregister ook
nuttig voor familie, vrienden, kennissen
en bekenden om online de informatie te
bekijken over de uitvaart zoals een digitaal
bestand van de rouwkaart en de route naar
de begraafplaats of het crematorium.
Geen verplichting
Naast een papieren condoleanceregister wordt standaard ook een online
condoleanceregister aangemaakt met
informatie over de uitvaart. Heeft u hier
echter bezwaar tegen dan kunt u dit
doorgeven aan de uitvaartleider.

1. Berichten kunnen openbaar gezet worden zodat iedereen ze kan
lezen.
2. Berichten kunnen niet gelezen worden en worden later verzameld
voor de familie.
Standaard staat het condoleanceregister op optie 1, wilt u liever
gebruik maken van optie 2 dan kunt u dit doorgeven aan de
uitvaartleider.
Kan iedereen een bericht plaatsen?
In het condoleanceregister moet men eerst zoeken op naam, waarna
iedereen een bericht kan plaatsen. Men kan niet anoniem plaatsen:
naam en e-mail zijn verplicht waarna per mail nog bevestigd moet
worden.
Hoe lang blijft het online staan?
Het condoleanceregister wordt na het uitvaartgesprek aangemaakt
(uiterlijk op de dag dat de kaart wordt bezorgd door PostNL) zodat
mensen gelijk de informatie kunnen zien en een bericht kunnen
achterlaten. Na een maand wordt het condoleanceregister gesloten
en verwijderd. De berichten worden verzameld en aangeboden aan
de opdrachtgever. In overleg kunnen wij het condoleanceregister
eerder sluiten of langer open laten.
Kan een bericht gewist worden?
Mochten er berichten geplaatst worden die niet gepast of gewenst zijn
dan kunnen wij het bericht voor u verwijderen.
Wat kost het?
Het condoleanceregister
wordt u als extra
service aangeboden
en kost u dus niets.
De berichten worden
verzameld en naar u toe
gemaild als pdf. Wel kunt
u van deze verzamelde
berichten tegen betaling
een boekje bestellen.

Een eigentijdse manier van
condoleren via uw computer,
smartphone of tablet.
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Overzicht van de diverse mogelijkheden
bij een uitvaart
Een begrafenis of crematie heeft vaak een vast verloop, maar uiteraard
is het ook mogelijk een geheel eigen invulling te geven aan de uitvaart.
Hieronder is slechts een beknopt overzicht van de mogelijkheden
beschreven. De uitvaartleider zal u graag van dienst zijn bij het bespreken
en realiseren van uw persoonlijke wensen.

Indien de overledene is opgebaard in een uitvaartcentrum:

Andere mogelijkheden:

• Er kan een condoleance-avond gehouden worden de dag voor de
uitvaart.

Formatie van de rouwstoet aan het
woonhuis mogelijk indien de overledene
is opgebaard in het uitvaartcentrum:
Dit houdt in dat de familie thuis de
rouwstoet opwacht. De rouwauto met
de overledene en de volgauto’s rijden
voor bij het woonhuis. Hier neemt de
familie plaats in de volgauto’s en volgen
vanaf het woonhuis de rouwauto naar de
begraafplaats, het crematorium of eventueel
de kerk.

• Tevens kan er gekozen worden om het afscheid op dezelfde dag
als de uitvaart te laten plaatsvinden. Dit zal zijn voor het vertrek
naar de begraafplaats of het crematorium.
• Indien gewenst kan de rouwstoet via het woonadres rijden. Bij het
huis zal de stoet een moment stilhouden.
• Bij aankomst op de begraafplaats of het crematorium wordt de
meest naaste familie ontvangen in de familiekamer. De overige
belangstellenden worden ontvangen in de algemene wachtruimte.
• Als de aula gereed is voor de plechtigheid, wordt eerst de familie
uitgenodigd plaats te nemen in de aula en aansluitend de overige
gasten.
• Na de plechtigheid is er vaak gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats of het crematorium, ook is het
mogelijk om te kiezen voor een andere locatie zoals bijvoorbeeld
een horecagelegenheid, of een ruimte bij de kerk.
• Na aﬂoop wordt de familie naar huis gebracht in de volgauto’s of
naar het beginpunt waar de auto’s van de familieleden staan.

Kerkelijke uitvaart:
De familie verzamelt in de kerk waar de
overledene reeds naar toe is gebracht òf de
familie begeleidt de overledene van huis, of
het uitvaartcentrum naar de kerk.
Thuisopbaring:
Indien de overledene thuis is opgebaard,
is de naaste familie daar aanwezig om de
overledene uitgeleide te doen vanuit het
woonhuis. De overige belangstellenden
verzamelen op de begraafplaats, bij het
crematorium of in de kerk.
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Het versturen van de rouwcirculaires
Voor het versturen van rouwcirculaires heeft PostNL een speciale
postzegel en een verzendset ontwikkeld.
De verzendset bestaat onder andere uit twee grote
verzamelenveloppen waar u de geadresseerde en gefrankeerde
rouwcirculaires in doet. De verzamelenveloppen zijn voorzien van
een barcode zodat zij altijd te traceren zijn. Deze enveloppen geeft u
af bij een postagentschap bij u in de buurt. Uw rouwpost wordt met
voorrang en extra zorg behandeld.
Tevens vindt u in de verzendset informatie over het doorsturen van de
post van de overledene.

PostNL Verzendset

Mocht u postzegels over hebben van de
rouwcirculaires, dan kunt u deze bewaren voor
het versturen van de dankbetuigingen.
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Rouwzegel

De onderstaande uitvaartverzorgers/uitvaartcentra
maken deel uit van, of zijn aangesloten bij
Uitvaart Zorgcentra Nederland
Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer
0297 325 865
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
Aula De Ronde Venen
(Uitvaartcentrum Finnema)
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis
0297 287 100
www.uitvaartcentrumfinnema.nl
Uitvaartverzorging UVZ
Kerklaan 2a, 3828 EB Hoogland
033 464 80 08
www.uitvaartverzorginguvz.nl
Uitvaartcentrum Zuid
Fred. Roeskestraat 91
1076 EC Amsterdam
020 646 06 06
www.uitvaartcentrumzuid.nl
Uitvaartverzorging Kramer
Weg langs de Begraafplaatsen 3
6815 AZ Arnhem
026 442 31 02
www.uitvaartverzorgingkramer.nl
Afscheidshuys Apeldoorn
(Uitvaartverzorging Kramer)
Soerenseweg 71, 7314 JE Apeldoorn
055 206 99 99
www.afscheidshuysapeldoorn.nl
Rouwcentrum Velp
(Uitvaartverzorging Kramer)
Zuider Parallelweg 16, 6882 AD Velp
026 442 31 02
www.uitvaartverzorgingkramer.nl
Rouwcentrum Westervoort
(Uitvaartverzorging Kramer)
Hamersestraat 23
6931 EV Westervoort
026 442 31 02
www.uitvaartverzorgingkramer.nl

Hess uitvaartzorg
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel
010 418 23 33
www.hess.nl

Rouwcentrum De Uytvaert
(Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg)
Welgelegen 1a, 3181 DV Rozenburg
0181 214 424
www.meenhuisvdkraan.nl

Rouwcentrum De Meidoorn
(Hess uitvaartzorg)
Meidoornsingel 50, 3053 BS Rotterdam
010 418 23 33
www.hess.nl

Uitvaartcentrum De Palm
(Meenhuis & van der Kraan Uitvaartzorg)
Palmentuin 73, 3078 KJ Rotterdam
010 479 54 88
www.meenhuisvdkraan.nl

Afscheidshuis Hess
(Hess uitvaartzorg)
Barbarakruid 2, 3068 SD Rotterdam
010 418 23 33
www.hess.nl

Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden
Dokweg 39, 1976 CA IJmuiden
0255 511 190
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Rouwcentrum Overschie
(Biemans uitvaartzorg)
Hoornsingel 10, 3042 NL Rotterdam
010 245 70 90
www.biemans-uitvaartzorg.nl
Uitvaartverzorging J. Henning
Bautersemstraat 1
2518 PC Den Haag
070 345 48 10
www.henning-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging
“De Bevelanden”
Geldeloozepad 20, 4463 AJ Goes
0113 31 14 44
www.uitvaartzorgcentrum.nl

Uitvaart Zorgcentrum Leiden
Lange Mare 69, 2312 GR Leiden
071 513 69 49
www.uzleiden.nl
Uitvaartcentrum H. Jobse
Bachweg 2, 4337 XD Middelburg
0118 462 205
www.hjobse-uitvaart.nl
Uitvaartverzorging Agterberg
Wolter Heukelslaan 50
3581 ST Utrecht
030 251 09 82
www.agterberg.nl

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem
023 532 87 50
www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Uitvaartcentrum
Overtoom Groen
(Uitvaart Zorgcentra Zeeland)
Van Dishoeckstraat 620
4382 XW Vlissingen
0118 413 417
www.uzzl.nl

Meenhuis & van der Kraan
Uitvaartzorg
Steupelstraat 30, 3065 JE Rotterdam
010 413 25 82
www.meenhuisvdkraan.nl

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67
2041 PR Zandvoort
023 571 32 78
www.uitvaartzorgcentrumzandvoort.nl

21

Nuttige adressen en websites
Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden, wij
hebben een aantal adressen en websites verzameld die handig kunnen zijn
bij het regelen en afhandelen van onder andere de financiële zaken, maar
ook websites die steun kunnen bieden bij de rouwverwerking.

Uitvaart Zorgcentra Nederland

Landelijk Steunpunt Verlies

Fred. Roeskestraat 91
1076 EC Amsterdam

Steunt en stimuleert alle activiteiten die gericht zijn op
een goede rouwverwerking.

T 020 646 06 06
E info@uitvaartcentrumzuid.nl
www.uzn-uitvaart.nl

Barchman Wuytierslaan 89
3819 AB Amersfoort

UZN administratiekantoor

T 033 461 68 96 (Bereikbaar op zondagavond van
18.00 tot 22.00 uur en op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur).
E info@landelijksteunpuntrouw.nl
www.steunbijverlies.nl

Postbus 322
3640 AH Mijdrecht
T 0297 389 657
E info@uitvaartcentrumzuid.nl
www.uzn-nederland.nl

Centraal Testamentenregister
In het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u vinden
of een overledene een testament heeft.
T 0900 1144 114 (€ 0,25 cent per minuut, max. €12,50
euro). Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00
uur en 13.30 tot 16.00 uur).
www.centraaltestamentenregister.nl

Notaristelefoon
Een informatielijn voor al uw algemene vragen over
onder andere erfenissen en testamenten. Uw vraag
wordt beantwoord door notarissen en notarieel
deskundigen.
T 0900 346 93 93 (Bereikbaar op werkdagen van 9.00
tot 13.00 uur (€ 0,80 per minuut). Voor de wachttijd
betaalt u alleen de gebruikelijke belkosten).
www.notaris.nl/notaristelefoon

BKR (Bureau Krediet Registratie)
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SVB (Sociale Verzekeringsbank)

Voor het nagaan van eventuele schulden van de
overledene.

Via www.svb.nl/nl/algemeen/contact/bepaal-uwvestiging zijn er verschillende mogelijkheden om in
contact te komen met SVB.

T 088 150 25 00 (Bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur).
www.bkr.nl

Belastingtelefoon
Voor nabestaanden die vragen hebben over toeslagen,
inkomstenbelasting, erven en erfbelasting.
T 0800 235 83 54 (Bereikbaar van maandag tot en
met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur. Belt u vanuit het buitenland?
Bel dan: +31 555 385 385).
www.belastingdienst.nl

ING Servicedesk Nabestaanden
Antwoordnummer 40510
8900 SM Leeuwarden
020 22 888 77
www.ing.nl
(zoekterm: “na een overlijden”)

UWV
Uitvoerings Instituut Werknemersverzekeringen
T 088 898 9294 (Bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 17.00 uur).
www.uwv.nl

Juridisch Loket
Voor gratis juridisch advies.
T 0900 8020 (€ 0,10 per minuut (starttarief van 4,5
cent), max. € 12,50. Bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
www.juridischloket.nl

PostNL Nabestaandenservice

ABN AMRO Nabestaandendesk
Antwoordnummer 91090
1000 XA Amsterdam
020 343 45 45
www.abnamro.nl/nabestaanden

SNS Nabestaandendesk
Antwoordnummer 6266
3500 VC Utrecht
030 633 30 00
www.snsbank.nl
(zoekterm: “nabestaandendesk”)

Rabobank
Neem contact op met uw lokale vestiging.
www.rabobank.nl
(zoekterm: “nabestaandendesk”)

Met de nabestaandenservice laat u post die
geadresseerd is aan een overledene doorsturen naar
een ander adres.
www.postnl.nl/nabestaandenservice

Voor overige banken kunt u
uw lokale vestiging benaderen.
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Uitvaartcentrum Zuid
Fred. Roeskestraat 91
1076 EC Amsterdam
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020 646 06 06 (24 uur per dag bereikbaar)
info@uitvaartcentrumzuid.nl
www.uitvaartcentrumzuid.nl

