Nog steeds verbaas ik mij erover hoeveel werk er
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nog komt kijken na de uitvaart van een dierbare.
De lijst van in te lichten instanties is eindeloos
en daarbij komt nog het laten uitkeren van
levensverzekeringen, het benaderen van de notaris,
het opzeggen en/of omzetten van abonnementen.
Het wegvallen van het inkomen van de overledene
kan bovendien extra druk geven.
In de emotie na het verzorgen, overlijden en de
uitvaart is dit vaak net te veel vandaar dat ik u daar
graag bij zou willen ondersteunen.

situatie vrijblijvend door te nemen.
Tijdens dit gratis intakegesprek neem ik dan ook
de kosten met u door.
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Graag ga ik in gesprek met u om uw persoonlijke
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Zorg na de uitvaart

Nabestaandeninfo
Waarom Nabestaandeninfo
Toen mijn broer op 39-jarige leeftijd ziek werd en
overleed kwam er enorm veel op mij af. Hij was
alleenstaand zonder kinderen, dus moest er veel
geregeld worden.
Voor de uitvaart had hij het grootste deel
vastgelegd. Echter daarna moest er nog veel
afgehandeld worden waar ik niet of nauwelijks bij
stilgestaan had.
Niet alleen de financiële administratie, maar
ook alle instanties etc. moesten op de hoogte
gebracht worden. Daarnaast moest ook de woning
leeggeruimd en verkoopklaar gemaakt worden, om
deze vervolgens aan te bieden bij de makelaar en
uiteindelijk te verkopen.
Al met al een zeer emotionele, drukke periode
waarbij ik mij afvroeg hoe andere mensen dit doen,
aangezien er geen handleiding voor is.

Zorg na de uitvaart
Hulp voor u als nabestaande(n) bij alles
wat op uw pad komt na de uitvaart.
Een erfenis bestaat niet alleen uit leuke
dingen; er komen veel administratieve
en praktische zaken bij kijken waar ik
u graag bij help.
Ook nu kan ik u al ontzorgen door met u
van gedachten te wisselen.

Wat doet Nabestaandeninfo
voor u
* Begeleiding partner/familie/executeur
waar nodig.
* Inlichten van instanties zoals: gemeente, SVB,
pensioenfonds(en), Belastingdienst, werkgever etc.
* Afhandelen van zaken voortvloeiend uit de
uitvaart; innen van uitvaartpolis etc.
* Afhandelen van alle voorkomende administratieve
zaken zoals: uit laten keren van verzekeringen,
wijzigen van toeslagen, opzeggen en/of omzetten
van abonnementen.
* Belastingaangifte en/of successieaangifte
(via derden).
* Opzeggen van de huur en/of in verkoop zetten
van uw woning.
* Hulp bij alle overige voorkomende zaken, u kunt
daarbij denken aan het opruimen van de woning,
het sleutelklaar of verkoopklaar maken van de
woning maar ook aanpassen en/of opzeggen van
de verzekeringen.
* Oftewel één aanspreekpunt voor alle door u
gekozen instanties, waardoor u ontzorgd wordt.

