Checklist uitvaart
Bij het regelen van een begrafenis of crematie komt veel kijken. Vaak staat uw hoofd niet naar al deze
praktische zaken. Met onderstaande checklist na overlijden helpen wij u graag in deze moeilijke periode.

Wat kunt u direct doen na overlijden?
 Bel de huisarts bij een overlijden thuis. Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts
automatisch geïnformeerd. De (huist)arts stelt een verklaring van overlijden op.

 Overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de (reis)verzekering.
 Bel een uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger komt naar u toe en loopt samen met u alles door. Onze
uitvaartverzorgers werken niet met een standaard checklist na overlijden, maar zorgen voor een
persoonlijke uitvaart die past bij uw overleden dierbare. Monuta is dag en nacht, doordeweeks en in het
weekend, bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 023 05 50.

 Vanuit het buitenland is Monuta bereikbaar via 0031 55 539 11 50.

Wat kunt u opzoeken en klaarleggen?
 Ga na of er een uitvaartverzekering is afgesloten en leg de polis(sen) van de uitvaartverzekering klaar.
Ook als de overledene niet of elders verzekerd is, kunt u bij Monuta terecht.

 Zoek het trouwboekje en/of geldig identiteitsbewijs van de overledene.
 Controleer of er een testament of een wilsbeschikking is. De overledene heeft daar misschien
uitvaartwensen ingezet. De uitvaartverzorger van Monuta kijkt na of er uitvaartwensen bij Monuta
bekend zijn.

 Denk na over de kleding waarin de overledene opgebaard kan worden.
 Maak een adressenlijst aan voor het versturen van de rouwkaarten. Samen met de uitvaartverzorger
maakt u de rouwkaarten, zodat deze zo snel mogelijk verstuurd kunnen worden.

Wat kan Monuta regelen?
 Verzorging van de overledene. Wanneer u dat wenst, doen wij dit samen met u.
 Overbrengen naar een uitvaartcentrum of het thuis opbaren.






Opzoeken of de overledene uitvaartwensen bij Monuta heeft vastgelegd.
Het volgens uw wensen, of die van de overledene, regelen van de begrafenis of crematie.
De aangifte van overlijden bij de gemeente, inclusief overlijdensakte.
Het drukken en versturen van de rouwkaarten.

Notities
Vul hier alvast belangrijke informatie in zoals het telefoonnummer van uw huisarts en het polisnummer van
uw uitvaartverzekering.



Meer informatie over de checklist uitvaart?
Wilt u vrijblijvend meer informatie over de checklist na overlijden? U kunt ons dag en nacht bellen op 0800 –
0230 05 50. Of zoek een uitvaartverzorger bij u in de buurt via monuta.nl

