6 aandachtspunten na de uitvaart
U krijgt bij de bespreking van de uitvaart een boekje: ‘Zorgen erna’, als leidraad voor de
afwikkeling van het nalatenschap.
1.

Akte van overlijden: Wanneer wij de aangifte van overlijden voor uw verzorgd hebben
krijgt u van ons de originele verklaring inclusief de kopieën. Raadzaam is om deze te
digitaliseren en direct te verspreiden naar de instanties waarbij abonnementen lopen.
Instanties die aan het rijk verbonden zijn (belastingdienst, zorgverzekering etc.)
vernemen deze informatie vanuit de gemeente na de aangifte van overlijden.

2.

Auto: Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben
overgeschreven.

3.

Beleggingen: Bedenk dat beleggingen snel in waarde kunnen dalen. U betaalt
erfbelasting over de waarde ten tijde van het overlijden. Het is meestal zaak om de
beleggingen zo snel mogelijk te verkopen om het risico van een forse daling na
overlijden te vermijden.

4.

Uitkering uit levensverzekering: Na een overlijden kunt u benaderd worden door de
levensverzekeringsmaatschappij in verband met het storten van de uitkering.
De maatschappij zal u vragen om een verklaring van erfrecht. Belangrijk is om even stil
te staan aan wie de uitkering wordt gedaan. Veelal is de uitkering verpand aan de bank,
waardoor de hypothecaire schuld direct wordt afgelost. In overleg met de bank kan daar
wellicht van afgeweken worden, maar dan zult u zelf de bank hierover moeten berichten.
Voor informatie met betrekking tot een verklaring van erfrecht verwijzen wij u graag naar
onze notaris:
Saskia Lucassen, Novia Notarissen
0318 - 519 166, www.notariskantoornovia.nl

5.

Sociale media: Heeft de overledene een profiel op sites, laat deze verwijderen, denk
hierbij aan Facebook, Instagram, LinkedIn maar ook bijvoorbeeld aan Snapchat.

6.

Woning: Is er een huurhuis? Zeg zo spoedig mogelijk de huur op en ontruim de woning.
Is er een kamer in een verzorgingshuis? Bespreek dan zo spoedig mogelijk met de in
stelling wanneer de kamer leeg dient te zijn.

