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KOFFIEDRINKEN MET DE NOTARIS
op 6 februari 2020

Jan van Scorelstraat 9, Zaandam



Een erfenis  hoera??
Het klinkt zo lekker: een erfenis krij-
gen. Maar heeft u zich wel eens gere-
aliseerd dat een erfenis ook negatief 
kan zijn? 

Het is daarom goed om altijd eerst even na 
te denken wat de verstandigste keus is. Als u 
erfgenaam bent zijn er drie mogelijkheden:
1. u verwerpt de erfenis
2. u aanvaardt de erfenis zuiver
3. u aanvaardt de erfenis beneficiair

De erfenis verwerpen
Dit is een ingrijpende beslissing. Het bete-
kent dat u na het overlijden wel de uitvaart 
mag regelen, maar verder geen persoonlij-
ke spullen mag meenemen; u mag eigenlijk  
nergens meer aankomen. En u moet zich snel 
melden bij de rechtbank of bij de notaris om 
de beslissing te laten vastleggen.

De erfenis zuiver aanvaarden
Dit is de eenvoudigste vorm: u hoeft niets 
te regelen, alles is voor u. Alles? Ja, dus ook 
eventuele schulden. Dat is het gevaar van 

zuiver aanvaarden. Weet u wel zeker dat er 
geen geldproblemen zijn waarvoor u straks 
als erfgenaam aansprakelijk bent? Ook al 
denk je iemand goed te kennen, er kunnen 
nog wel eens onaangename verrassingen 
ontstaan.

De erfenis beneficiair aanvaarden
Voor de meeste mensen is dit de beste optie. 
U mag alles regelen en afhandelen, en als 
er aan het eind geld overblijft is dat u voor 
u. Maar als er schulden overblijven, bent u 
daarvoor niet aansprakelijk. Deze optie moet 
u ook vastleggen bij de rechtbank, binnen 
drie maanden na het overlijden.

Is dit een ingewikkeld verhaal voor u, met 
duizelingwekkende termen waar u nog nooit 
van gehoord hebt? Kom dan eens naar onze 
bijeenkomst “Koffiedrinken met de notaris” 
(zie de kolom hiernaast). De notaris legt hier 
in gewone taal uit waar u rekening mee kunt 
houden als u een erfenis ontvangt maar ook 
als u na wilt denken over wat u zelf nalaat.  
U bent van harte welkom!

Wij zijn  
trotse houder 
van het  
Keurmerk  
Uitvaartzorg!
Wanneer u een begrafenis of crematie 
moet laten verzorgen, wilt u natuurlijk 
dat dit goed gebeurt. Vraag daarom bij 
het kiezen van een uitvaartondernemer 
altijd eerst of deze over het Keurmerk 
Uitvaartzorg beschikt. Het Keurmerk Uit-
vaartzorg is ingesteld ter bescherming 
van de consument. Een onafhankelijke  
certificatie-instelling controleert de  
aangesloten ondernemingen jaarlijks op 
verschillende onderdelen van hun dienst-
verlening. 

Ondernemers met het keurmerk zijn 
gegarandeerd deskundig, betrouwbaar 
en transparant. Nabestaanden die een 
uitvaart laten verzorgen door een ge- 
certificeerde onderneming hebben dan 
de zekerheid dat ze met een goede 
uitvaartorganisatie te maken hebben.  
Het is de eerste check voor de laatste  
reis. Meer informatie vindt u op  
www.keurmerkuitvaartzorg.nl

Lezing door  
de notaris op 
6 februari 2020
Op 6 februari bent u van harte welkom in 
ons uitvaartcentrum aan de Jan van Scorel-
straat 9 in Zaandam. Wij organiseren dan een  
bijeenkomst, waarin notaris Ten Brinke een 
aantal zaken zal uitleggen over erfrecht.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt 
tot ongeveer 12.00 uur. De notaris houdt 
eerst een inleiding; daarna is er gelegenheid 
tot vragen stellen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bij-
voorbeeld:
• Wie erft er van mij als ik geen testament 

maak?
• Welk voordeel biedt het mij om een testa-

ment te maken?
• Is het testament dat ik lang geleden ge-

maakt heb nog geldig?
• Hoe zit het met erfbelasting: wat moet je 

betalen en wie hebben er vrijstelling?
• Hoe zit dat met de eigen bijdrage als ik 

naar een verzorgingshuis ga?
•  Wat is een levenstestament?

De bijeenkomst is gratis, maar aanmelden is 
verplicht. Bel daarvoor met 075-6478747 of 
kijk op de website www.associatieuitvaart.nl. 

Wij zien u graag op 6 februari 
in ons uitvaartcentrum aan de 
Jan van Scorelstraat 9 
in Zaandam.
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Mantelzorger  bent u het ook?
Mantelzorg – wat een raar woord ei-
genlijk! Maar als je gaat zoeken naar 
de herkomst van het woord is de be-
tekenis wel heel mooi: zorg verlenen 
aan degenen waar je van houdt, is als 
een mantel, die verwarmt, beschut en 
beveiligt. Dat klinkt prachtig, maar de 
werkelijkheid is vaak een stuk weer-
barstiger. Dan loop je bijvoorbeeld te-
gen vermoeidheid en tijdgebrek aan.

Maar waarom staat mantelzorgen tegen-
woordig zo in de belangstelling?
De maatschappij is nogal veranderd de laatste 
jaren. Waar mensen vroeger vanaf een zekere 
leeftijd, of zelfs uit voorzorg, in een verzor-
gingshuis gingen wonen, blijven ze nu zo lang 
mogelijk thuis wonen. En dat willen de meeste 
mensen ook het liefst – we zijn met z’n allen 
natuurlijk veel zelfstandiger en mondiger dan 
voorheen. Maar dat geeft wel een verandering 
in de organisatie van de zorg. Die was vroe-
ger geconcentreerd rond dat verzorgingshuis, 
maar moet nu veel meer aan huis geleverd 
worden. Op zich wel te regelen, maar met de 
kosten van de zorg die steeds maar stijgen, 
zit er wel een grens aan de mogelijkheden. 
En dan komen familie en vrienden in beeld. 
Zolang iemand thuis woont, lijkt dat ook wel 
“logisch”, dat familieleden elkaar helpen. 
Maar de maatschappij is in veel meer opzich-
ten veranderd. Vroeger hadden vrouwen vaak 
geen betaalde baan en daardoor wat meer 
tijd om zorg te verlenen aan familie leden.  
Tegenwoordig is dat anders, terwijl het gevoel 

niet anders is. Het gevoel zegt: dat doe ik wel 
even. Je realiseert je daarbij vaak niet dat er 
in de loop van de tijd steeds meer dingen bij-
komen en wat eerst zo vanzelfsprekend leek, 
wordt langzamerhand een opgave.

Tijd voor bewustwording! Mantelzorger ben 
je sneller dan je denkt. Het klinkt zo offici-
eel; het stempel “mantelzorger” geef je jezelf 
misschien niet zo snel, maar je bent het wel. 
En het kost veel tijd en energie. Probeer dus 
goed voor jezelf te zorgen en op jouw beurt 
hulp te vragen!
Om dit proces te ondersteunen, verloten wij 
deze maand 2x het boek: Klein Geluk voor  
de Mantelzorger van Maria Grijpma en Inge 
Jager. Kijk hoe u kans maakt op dit boek 
op onze website www.associatieuitvaart.nl  
onder “Actueel”. Of vul de bon in op pagina 7 
van deze krant.
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Pech tot in de dood…
Uitvaartbegeleider Ada van de Nes vertelt over een uitvaart die zij heeft begeleid:

Een uitvaartverzekering?

Deuren en ramen staan wagenwijd open als 
ik op een zomerse dag aan kom rijden bij 
het appartement van een 79-jarige meneer 
die onlangs is overleden. Zijn dochter staat 
mij op te wachten en terwijl ze koffie zet 
raakt ze niet uitgepraat over haar vader en 
zijn levensloop. Samengevat regeerde pech 
zijn leven. Niet dat hij zich hierdoor uit het 
veld liet slaan, integendeel, hij had een 
opgeruimd karakter en was een optimisti-
sche man.

In de dagen voorafgaand aan het afscheid geeft 
de dochter aan dat zij samen met mij de muziek 
voor de uitvaartplechtigheid wil uitzoeken. We 
spreken opnieuw af in de woning van haar vader 

met de bedoeling de door haar uitgekozen num-
mers af te spelen, zodat ze zeker weet dat dit de 
juiste muziek voor haar vader zal zijn. Maar wat 
we ook proberen, met geen mogelijkheid krijgen 
we de CD-speler aan de praat. Ook het mandje 
met tientallen afstandsbedieningen biedt geen 
uitkomst. De dochter lacht: “Techniek, ook daar 
had mijn vader problemen mee”, zegt ze.

We besluiten met een stapel CD’s in mijn auto 
te gaan zitten om daar de muziekstukken te  
beluisteren en de dochter maakt haar keuze. Ook 
geeft ze mij een video mee met daarop een per-
soonlijke groet van haar vader om aan het einde 
van de plechtigheid af te laten spelen voor de 
genodigden. 

In de uitvaartlocatie wordt alles getest, ik verze-
ker de dochter dat alles werkt en in orde is. Op de 
dag van de uitvaart heeft de zon plaatsgemaakt 
voor storm en hagel, maar de dienst verloopt vol-
gens draaiboek; muziek en persoonlijke woorden 
wisselen elkaar af. Vanuit mijn ooghoeken zie ik 
een mengeling van opluchting en verbazing in de 
ogen van de dochter….. tot op heden verloopt 
alles naar wens.

Dan is daar het moment waarop de video met de 
laatste groet zal gaan starten…..
Maar het scherm blijft zwart.

De audiomedewerkster blijft ogenschijnlijk rustig, 
ze start de video opnieuw op.
Maar ik ken haar, ik zie de blos op haar wangen en 
ontwaar een lichte paniek in haar handelingen.

Dan staat, uiterst beheerst, de dochter op en 
neemt plaats achter het katheder.

”Lieve pap”, zegt ze vertederd, “zelfs nu nog lukt 
het je niet om je eigen film te laten afspelen en 
om ons je laatste groet over te brengen. Maar ik 
weet zeker dat het, zoals bij alles wat haperde in 
jouw leven, uiteindelijk allemaal goed komt. Dat 
optimisme kreeg ik van jou mee”. Op het moment 
waarop de dochter weer plaatsneemt, start de vi-
deo en zien we haar vader in beeld. Hij bedankt 
alle aanwezigen vriendelijk voor hun rol in zijn 
leven. Emoties wisselen elkaar af, zowel bij hem 
op het scherm, als bij het publiek.

Na afloop loopt de audiomedewerkster met lood 
in haar schoenen naar de dochter, niet wetend 
wat te zeggen… excuus voor het ongemakkelijke 
moment...

Maar daar komt de dochter haar al tegemoet, ze 
spreidt haar armen en roept: “We zijn zo blij dat 
u het toch voor elkaar heeft gekregen! Weet u, ik 
dacht al, het gaat te goed. Ergens moet er toch 
een hapering zijn, want als alles vandaag zonder 
pech zou zijn verlopen, dan had dat niet bij mijn 
vader gepast. Zo heeft hij toch de regie nog een 
beetje in handen gehad.” Als de dochter weg-
loopt kijkt de medewerkster haar vol verbazing 
en opgelucht na. 

En ik realiseer me maar weer eens dat iedere uit-
vaart, hoe minutieus en strak gepland ook, altijd 
onverwachte en verrassende aspecten in zich zal 
houden.

Een uitvaartverzekering is een goede  
manier om te zorgen dat de uitvaart- 
kosten betaald kunnen worden en dat  
uw nabestaanden niet voor onaange- 
name verassingen komen te staan.

Naturaverzekering 
Bij een zogenaamde naturaverzekering krij-
gen nabestaanden geen geld uitgekeerd, 
maar een dienstenpakket. Het voordeel van 
een naturaverzekering is dat de uitvaart 
wordt geregeld en betaald. U hebt recht op 
de overeengekomen diensten, hoe duur deze 
op het moment van overlijden ook zijn. Bij 
het afsluiten van een naturaverzekering is 
het wél belangrijk om te bedenken dat er te 
zijner tijd misschien extra wensen zijn die 
niet in het pakket zitten. Daarvoor zal dan 
moeten worden bijbetaald.

Kapitaalverzekering
Een kapitaalverzekering keert geld uit na 
het overlijden van de verzekerde. Hiermee 
kunnen de nabestaanden de nota van de  
uitvaart voldoen. De verzekerde hoeft de 
vorm van de uitvaart niet op voorhand vast 
te leggen. Deze wordt pas bepaald vlak voor 
of na het overlijden. Bij een kapitaalver- 
zekering is het van belang om na te gaan 
of het verzekerde bedrag mee stijgt met de 
uitvaartkosten. Als dit niet of onvoldoende 
het geval is, dan is het verstandig om af en 
toe na te gaan of het verzekerde bedrag nog  
voldoende is. 

Meer informatie
Associatie Uitvaartverzorging mag u niet  
adviseren over de inhoud en voorwaarden 
van specifieke uitvaartverzekeringen. Wel 
verwijzen wij u graag naar de website van 
onze partner DELA (www.dela.nl).

Deposito
Soms is het niet (meer) mogelijk een ver-
zekering af te sluiten. Bijvoorbeeld door de 
gevorderde leeftijd van de persoon in kwes-
tie. Ook kan het voorkomen dat iemand zich 

niet wil verzekeren maar wél een voorziening wil treffen  
voor toekomstige uitvaartkosten. In deze gevallen is het 
goed om een deposito te overwegen. Dit is een soort spaar- 
rekening waarop óf eenmalig een bedrag wordt gestort óf 
waarop (periodiek) wordt gespaard. De vergoede rente is 
veelal hoger dan bij een normale spaarrekening. Daar staat 
tegenover dat het tegoed alleen gebruikt mag worden voor 
de uitvaartkosten. Het tegoed is dus niet opneembaar voor 
andere bestedingen. 

Voor meer informatie over een depositorekening kunt u  kijken 
op www.associatieuitvaart.nl/over-ons/depositofonds.

Onze uitvaartbegeleiders vlnr: Petra Roeleveld, Ada van de Nes, Frank Bloklander, Anita Grommé, Ilse de Vaal, Cynthia Vriend en Petra Biere
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Hoe ziet uw digitale erfenis eruit?
Door het toenemende computer- en social 
mediagebruik hebben mensen tegenwoor-
dig steeds meer wachtwoorden. Veel zaken 
regel je tegenwoordig digitaal, zoals bank- 
en overheidszaken. Daarnaast hebben veel 
mensen een of meerdere social media- 
accounts. Ook het gebruik van een digitaal 
fotoalbum komt steeds vaker voor. Waar 
vroeger oude foto’s in een schoenendoos 
zaten, staan ze tegenwoordig “in the cloud”.

Wanneer iemand overlijdt kan het moeilijk zijn 
om alle wachtwoorden te achterhalen, waardoor 
accounts blijven voortbestaan. Het kan erg con-
fronterend zijn wanneer er bijvoorbeeld een mel-
ding van Facebook komt dat iemand jarig is, ter-
wijl deze persoon is overleden.

Wat kunt u doen om het uw nabestaanden 
zo makkelijk mogelijk te maken?
Er zijn verschillende manieren om uw digitale na-
latenschap vast te leggen. U kunt er bijvoorbeeld 
voor kiezen om een boekje of een document 
aan te maken. Daarin kunt u beschrijven welke  
online accounts er zijn en wat de wensen zijn 

voor deze accounts als u er niet meer bent. Bij 
social mediasites kunt u vaak aangeven wat er 
met het profiel moet gebeuren na overlijden. Zo 
heeft Facebook de optie om een contactpersoon 
aan te wijzen die beslist wat er met uw profiel 
gebeurt na overlijden. Het profiel kan verwijderd 
worden, maar kan ook worden omgezet naar een 
herdenkpagina.

Naast het zelf bijhouden van de wachtwoorden, 
kunt u er ook voor kiezen om een codicil te ma-
ken. Een codicil is een handgeschreven document 
waarin u uw wensen vast kunt leggen omtrent uw 
roerende zaken (schilderijen, sieraden, boeken, 
kleding etc.) en uw digitale nalatenschap. Een 
codicil moet handgeschreven zijn en voorzien zijn 
van een datum en een handtekening (anders is 
het niet geldig). Het is raadzaam om zo’n docu-
ment te bewaren op een plek waar uw nabestaan-
den het snel kunnen vinden. Voeg het bijvoor-
beeld bij een uitvaartpolis, of bij een lijst waarin 
de wensen staan beschreven voor de uitvaart.

Net als bij de “normale” nalatenschap kunt u er 
ook voor kiezen om uw digitale nalatenschap vast 

te laten leggen in een testament. Een testament 
voorkomt ruzie en onenigheid, en zorgt ervoor 
dat uw wensen ook daadwerkelijk worden uitge-
voerd. Een nadeel van een testament is echter 
wel dat het wat moeilijker aan te passen is. U 
moet hiervoor opnieuw naar de notaris en daar 
zijn vaak kosten aan verbonden. 

Sommige websites zijn zo ingesteld dat er na een 
bepaalde periode een nieuw wachtwoord moet 
worden gekozen. Het is dan fijn als dit wacht-
woord direct kan worden bijgewerkt in uw docu-
ment. Een praktische oplossing is het aanmaken 
van een digitale kluis. Het wachtwoord van de 
digitale kluis kan worden opgenomen in het tes-
tament, maar de kluis blijft bij leven toegankelijk 
zodat wachtwoorden aangepast kunnen worden.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, 
of wilt u hulp bij het in kaart brengen van uw 
digitale nalatenschap? Of wilt u weten hoe u bij-
voorbeeld een contactpersoon kunt aanwijzen op 
Facebook? Voor dergelijke vragen kunt u terecht 
bij het Steunpunt voor Leden, zie de pagina hier-
naast.

Hulp in moeilijke tijden
Ze staan middenin het leven, maar komen 
dagelijks in aanraking met het einde van 
ons bestaan: Maggie Boode en Liesbeth 
Pauw. Als ledenconsulent van de Uitvaart-
vereniging Associatie & IJmond bemensen 
ze het Steunpunt voor Leden. Geen som-
bere gezichten bij het tweetal want: “Je 
kunt in moeilijke tijden heel veel voor je 
medemens betekenen.”

Wie vragen heeft over ouder worden, zorg, wel-
zijn en uitvaartverzorging, vindt bij het Steun-
punt een gewillig en deskundig luisterend oor.  
“Natuurlijk krijgen we veel voorkomende vra-
gen zoals ‘Wat kost een uitvaart?’ en ‘Ben ik wel 
voldoende verzekerd?’ Tegelijk zijn er ook veel 
vragen die met het leven te maken hebben. Bij-
voorbeeld ‘Mijn partner is aan het dementeren, 
wat gebeurt er als ik wegval en niet meer voor 
mijn partner kan zorgen? Kan ik daar iets voor 
regelen?’,” legt Liesbeth uit. 

Maggie vult aan: “Met onze eigen kennis kun-
nen wij mensen al een eind op weg helpen, maar 
voor uitgebreider advies werken wij samen met 
diverse dienstverleners, zoals een notaris en een 
executeur, maar bijvoorbeeld ook met een pro-
fessional organiser en een makelaar die onder-
steuning biedt aan senioren in de oververhitte 
woningmarkt van nu. 

Zo is er voor elke vraag een passend antwoord te 
vinden. En: de dienstverleners waarmee wij sa-
menwerken rekenen voor leden van de Uitvaart-
vereniging een speciaal tarief!” 

Met het Steunpunt wil de Uitvaartvereniging  
Associatie & IJmond ook tijdens het leven meer 
inhoud geven aan het lidmaatschap. Er hangen 
immers veel voordelen aan. Zoals gebruik ma-
ken van het Steunpunt en de eerder genoemde 
diensten. Daarnaast is lid worden gratis en krijgt 
u een korting van E 500 (tarief 2020) op de 
uitvaartkosten (als de uitvaart wordt uitgevoerd 
door Associatie Uitvaartverzorging).

Maggie Boode en Liesbeth Pauw

Ja, ik wil lid worden van de Uitvaartvereniging Associatie en IJmond

De heer/mevrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters :

Achternaam :

Meisjesnaam :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Geboortedatum :

Leden ontvangen 1 à 2x per jaar een ledenmagazine. 

Wilt u dit ❑ digitaal of op ❑ papier ontvangen?

❑ Ik maak graag kans op het boek “Klein geluk voor de mantelzorger”

U kunt deze strook uitknippen en in een envelop zonder postzegel sturen aan:
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond, Antwoordnummer 350, 1520 VB in Wormerveer.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.associatieuitvaart.nl/leden 
of bel met 0800-0375.

Meteen lid worden? 
Vul dan de bon op deze pagina in en maak 
meteen kans op het boek over mantelzorg 
(zie pagina 2 van deze krant).



Bij een overlijden:
Voor uw agenda:
6 februari 2020

10.00 - 12.00 uur:
Lezing over erfrecht

Komt u ook?

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via nummer 075-6478747.
U kunt ons dag en nacht bellen, maar vaak is er geen haast geboden. Gun uzelf even de tijd 
om bij te komen en om uw naasten te bellen of te ontvangen. 

Een kosteloos informatiegesprek aan huis?
Onze uitvaartconsulent beantwoordt graag al uw vragen en denkt met u mee. Dat kan  
telefonisch, maar zij komt ook graag bij u thuis voor een persoonlijk adviesgesprek.   
U kunt haar bereiken via 075-6478747. Voor leden van de Uitvaartvereniging Associatie & 
IJmond is deze service gratis. 

Hoe kan ik lid worden?
Het lidmaatschap van Associatie Uitvaartverzorging is gratis. Als welkomstcadeau ontvangt 
u het “Dagboek van mijn afscheid”. Verder ontvangt u periodiek een ledenmagazine, krijgt  
u korting op de uitvaartkosten en kunt u gebruik maken van onze ledenservice Diensten voor 
Leden. U kunt lid worden door de bon op pagina 7 in te vullen en op te sturen of via onze 
website www.associatieuitvaart.nl

Hoe kom ik meer te weten over verzekeren?
Associatie Uitvaartverzorging biedt zelf geen verzekeringen aan. Wij werken echter al jaren 
samen met Coöperatie DELA. Kijk op www.dela.nl/verzekeringen. Wilt u meer weten over het 
afsluiten van een deposito, kijk dan op www.associatieuitvaart.nl/over-ons/depositofonds

Adresgegevens:
Associatie Uitvaartverzorging
Jan van Scorelstraat 9
1506 KA  Zaandam
Telefoon: 075-6478747
www.associatieuitvaart.nl

Disclaimer
Wij hebben de informatie in deze uitgave met de grootst  
mogelijke zorg samengesteld. De geboden informatie is echter 
niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u 
zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie 
gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. 

Colofon
Druk  Rodi Media, www.rodimedia.nl
Verspreiding  Rodi Media
Opmaak  Debby Mathot
Coördinatie  Suzanne Overgaag, Nicole Klaver
Bezorgklachten  www.rodimedia.nl/verspreiding/bezorgklacht 
 © Associatie Uitvaartverzorging

Wordt u ook lid?
Associatie Uitvaartverzorging is een doch-
teronderneming van de Uitvaartvereniging  
Associatie & IJmond en Coöperatie DELA.  
Beide coöperaties werken zonder winstdoel-
stelling en staan gezamenlijk voor uitste-
kende zorg en begeleiding tegen redelijke 
tarieven.

Uitvaartvereniging Associatie & IJmond  
heeft ruim 30.000 leden en is hiermee  
een van de grootste regionale coöpera-
tieve uitvaartverenigingen in Nederland. 
Uitvaartvereniging Associatie & IJmond 
is ruim 80 jaar geleden opgericht om hulp 
en steun te bieden aan nabestaanden. 
De grondslagen van weleer zijn nu nog 
steeds belangrijk. Kwaliteit, integriteit 
en een persoonlijke aanpak staan heel 
hoog in het vaandel. Door een lidmaat-
schap steunt u deze uitgangspunten en  
profiteert u van meerdere voordelen voor 
leden. Kijk voor meer informatie over het 
lidmaatschap op www.associatieuitvaart.nl


