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Naast de emotionele belasting kan er ook veel op je af komen op financieel en administratief gebied. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie
dienen er diverse zaken te worden geregeld. De Sociale Verzekeringsbank en de belastingdienst krijgen automatisch bericht van overlijden via
de gemeente, maar andere instanties dien je zelf op de hoogte te stellen,
zoals de notaris, verzekeraars, werkgevers, banken, et cetera.
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Op het internet staat veel informatie over de zaken die er (mogelijk) geregeld dienen te worden. We lichten een aantal websites voor je uit. Op
de website van de overheid Wijzer in geldzaken vind je een checklist met
financiële en administratieve zaken.
www.wijzeringeldzaken.nl/overlijden/checklist-overlijden
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