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De dagen tussen overlijden en uitvaart zijn hectisch voor de nabestaanden. 
Tussen al het verdriet moet men belangrijke beslissingen nemen. 
Sommige zaken wenst men samen met de familie te bespreken. 

Deze checklist is een leidraad in deze moeilijke periode.
Aan de hand hiervan heb je een overzicht wat je reeds deed en nog kan doen.

Uiteraard ondersteunen wij u steeds met raad en daad.   

1. Wat te doen na overlijden?

Bij een overlijden thuis. U contacteert een (huis)arts of dokter van wacht. 
Bij overlijden in het ziekenhuis of rusthuis. De arts wordt automatisch geïnformeerd. 

2. Begrafenisondernemer contacteren – Bel 24/24 & 7/7

U verwittigt ons, zodat wij u vanaf dat moment kunnen begeleiden 02/502.14.24 
Wij zijn dag en nacht tot uw dienst.

3. Opbaren en verzorging

• Kledij voorbereiden voor opbaren van de overledene - bril - kunstgebit - sieraden 
• Benodigdheden voor de opbaring = eretitels, medailles, foto’s

4. Bespreking uitvaart

• Documenten = identiteitskaart – huwelijksboekje – eventueel rijbewijs
• Verzekeringspolis = dossier klaar leggen – makelaar contacteren
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5. Planning uitvaart

• Datum van de uitvaart:

• Dag / Uur:

• Plaats:

• Adres:

• Dragers = wensen zelf de kist te dragen – aantal dragers: 

6. Rouwdrukwerk

• Rouwkaart = tekst opmaken - gedicht - foto: 

• Rouwbrieven = namen en adressen verzamelen: 

• Omslagen schrijven voor de rouwbrieven:

• Postzegels PRIOR voor rouwbrieven aankopen:   

7. Plechtigheid

• Geestelijke / Voorganger = contactpersoon: 

• Tel / GSM:

• E-mail:

• Afspraak – Contact: 

• Liturgie samenstellen:

• Muziek:

• Live zang – of met instrument:

• Foto’s opzoeken en selecteren:  

• Toespraken – aantal:



V.B.C. HEIRBRANT – 02/502.14.24 - www.aic-vbc.be

• Wie en wanneer wenst te spreken: 

• Live-streaming – video-opname:  

• Taak voor de kinderen:

• Benodigdheden allerlei = kaarsen - ballonnen:

8. Bloemen

• Bloemen = bloemstuk(ken) – kronen – linten – kaartjes: 

• Voor volwassenen - voor de kinderen:

• Wat met de bloemen na de dienst:

9. Rouwmaaltijd – Catering

• Locatie:

• Contactpersoon: 

• Tel / GSM:

• E-mail:

• Formule: koud of warm eten - Lijst genodigden:

10.  Rouwbezoek

• Locatie: 

• Bezoekuur & dag:

• Adres:

• Tel / GSM:
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11. Grafsteen – Urnesteen

• Opschrift: 

• Model – Materiaal / Kleur:

• Plaatsing: 

12. Aandenken – Asjuweel:

• Specifieke wensen:

Voorzorg uitvaart 

Persoonlijk ontwerp
Uitvoering van uw laatste wensen

Om financiële problemen te vermijden
Geen zorgen voor uw nabestaanden

Wij zijn steeds bereid om totaal vrijblijvend en kosteloos alle
keuzemogelijkheden samen met u te bespreken en adviserend bij te staan.
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