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Afwikkeling van de erfenis
Een erfenis afwikkelen is een lastige klus, met belastingzaken, een inboedel, een huis dat verkocht moet worden en
misschien ook schulden. NalatenschapsMakelaar Monique
Janssen helpt hiermee in de regio Gelderland/NoordBrabant. Als nabestaanden er onderling niet uitkomen,
fungeert zij ook als bemiddelaar.
Wie zijn zaken van tevoren goed wil regelen, kan ook terecht bij de NalatenschapsMakelaar, voor het hele traject of
onderdelen ervan.
Uurtarief: € 125 (incl. btw). Voorbeeld van een pakketprijs
(inventariseren en opstellen van een plan van aanpak voor
nalatenschapsafwikkeling): €495 (incl. btw).

De NalatenschapsMakelaar, Wageningen
tel.: (06) 25 05 65 26

Nazorg en checklist
»

R

Om nabestaanden op weg te helpen bij wat er geregeld moet
worden, staat op de site van het Landelijk Steunpunt Rouw
(Lsr) een gratis digitale checklist. Het invullen van de ja/neevragen kost ongeveer een kwartier, waarna er een overzichtelijke actielijst in beeld komt.
Uitgebreidere informatie staat in de box 'Zorgzame nazorg'.
Deze bestaat uit twee boekjes: Verlies, verdriet en verder en Wat te
regelen na een overlijden. Complete box: € 18,50. De boekjes zijn
los verkrijgbaar voor € 11,80 per stuk. Korting bij grotere hoeveelheden. Sinds kort is er ook een e-book Wat te regelen na een
overlijden, dat in combinatie met de checklist een praktische,
gebruikersvriendelijke en goedkopere vervanging is van de
boekjes. Voor uitvaartorganisaties € 4,20 per stuk, korting bij
grote hoeveelheden.

> WWW.NALATENSCHAPSMAKELAAR.NL

Lsr, Amersfoort
tel.: (033) 461 68 86

Hulp bij papierwerk en een
luisterend oor
Tenny Jonkers-Weijnen van Tender Nabestaandenzorg biedt
naast een luisterend oor in het rouwproces ook hulp en advies bij praktische zaken. Denk hierbij aan een pensioenaanvraag, een verklaring van erfrecht, verzekeringen, belastingen, melding van overlijden aan diverse instanties en
het inschakelen van hulpverlenende instellingen. Zij werkt
samen met een aantal uitvaartondernemers, maar elke uitvaartondernemer (ook buiten de regio) of nabestaande kan
van haar diensten gebruikmaken.
Een nabestaandengesprek kost € 150. Bij de prijs inbegrepen
zijn een bezoek van ongeveer twee uur, een verslag met contactadressen, kantoorwerk, reistijd en -kosten tot en met
twintig kilometer vanaf Leiderdorp. Extra administratieve
diensten kosten € 60 per uur (excl. reistijd en -kosten). Alle
tarieven zijn inclusief btw.

Tender
Nabestaandenzorg

Tender Nabestaandenzorg, Leiderdorp
tel.: (06) 24 66 73 17
> WWW.TENDER-NABESTAANDENZORG.NL
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> WWW.LANDELIJKSTEUNPUNTROUW.NL

Vergeet-me-niet-verdrietjes
Hoe ga je om met vragen van een kind over de dood? Voor kinderen van twee tot zeven jaar, mensen met een vorm van autisme en mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelde veriieskundige Larissa van der Molen (van de
Troostboom) het memospel Vergeet-me-niet-verdrietjes.
Deelnemers kunnen op een speelse manier en in een veilige
omgeving praten over sterven, de dood, begraven, cremeren
en rouwen. Zo kunnen ze zich een beetje voorbereiden op het
verlies en de uitvaart van een dierbare.
Het spel bestaat uit 156 kaarten (78 setjes) en een bijpassend boekje van 35 pagina's met achtergrondinformatie en antwoorden op
de vele vragen die de doelgroepen kunnen stellen. Het is bedoeld
voor minimaal twee en maximaal zes spelers en duurt gemiddeld
tussen de tien en de dertig minuten, los van de gesprekken die het
spel kan opleveren. Prijs: € 39,95 (excl. verzendkosten).
Voor het kwartetspel Niet hier, wel dichtbij ontving Van der
Molen in 2010 de Yardenprijs.
De Troostboom.'s-Hertogenbosch
tel: (06) 5118 97 28
> WWW.DETROOSTBOOM.NL

