Handig stappenplan
voor het regelen van een uitvaart

TIP
Bewaar dit
stappenplan bij
uw kostenopgave.

Wanneer iemand van wie u houdt overlijdt en u de uitvaart gaat regelen, komt er
veel op u af. In een korte tijd moet er van alles worden geregeld. Gelukkig staat
u er niet alleen voor: de lokale uitvaartverzorgers van coöperatie DELA helpen
om de uitvaart samen met u vorm te geven.

Informeer de huisarts

Informeer de huisarts bij een overlijden thuis. Bij een overlijden in het verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis wordt de
behandelend arts automatisch geïnformeerd. De arts stelt de verklaring van overlijden op. Overlijdt uw dierbare in het
buitenland? Informeer dan de alarmcentrale van de reisverzekering.

Informeer uw omgeving
Licht familie en vrienden in over het overlijden.

Bel de uitvaartverzorger

Voor het melden van een overlijden belt u 085 048 06 89. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.
Er wordt een afspraak voor u met de uitvaartverzorger gemaakt.

Voorbereiden op gesprek met uitvaartverzorger

Om u voor te bereiden op het gesprek met de uitvaartverzorger kunt u alvast nadenken over:
▫ Uitvaartwensen | Heeft uw overleden dierbare een wensenboekje gemaakt voor zijn uitvaart? Of is er een
voorbespreking geweest waar de uitvaartwensen zijn besproken? Het wensenboekje wordt vaak bewaard bij de
kostenopgave of andere belangrijke papieren.
▫ Donorcodicil | Is er een donorcodicil? Uw huisarts kan u hierbij helpen.
▫ Opbaring | Waar wilt u dat uw overleden dierbare wordt opgebaard? Dat kan thuis of in een uitvaartcentrum.
Sommige uitvaartcentra van DELA beschikken over 24-uurs kamers. Een plek waar u 24 uur per dag naar toe kan
om bij uw overleden dierbare te zijn. In sommige gevallen is een thuisopbaring niet mogelijk.
▫ Verzorging | Na overlijden wordt uw dierbare verzorgd en aangekleed. U kunt daarbij aanwezig zijn en/of hierbij
helpen. Leg persoonlijke spullen klaar voor de verzorging en opbaring van uw overleden dierbare. Denk bijvoorbeeld
aan kleding, bril, kunstgebit, sieraden en een foto van uw dierbare.
▫ Adressen verzamelen | Maak een lijst van namen en/of adressen om een inschatting te maken van het aantal
rouwbrieven dat u wilt versturen. Zo verzamelt u ook alvast de adressen voor het schrijven van de enveloppen.
▫ Identiteitsbewijzen | Leg de identiteitsbewijzen van uw overleden dierbare en de opdrachtgever van de uitvaart klaar.
▫ Trouwboekje | Leg eventueel het trouwboekje van de overledene klaar.

Overlijden melden: bel 085 048 06 89 (24 uur per dag/7 dagen per week)

