
Hoe werkt het?

1. Ontvang de e-mail
Ik maak een persoonlijk account voor u aan 
en stuur een uitnodiging per e-mail.

2. Activeer het account
Klik op de knop in de e-mail om het account 
te activeren.

3. Start met de afwikkeling
NabestaandenLoket begeleidt u stap voor 
stap bij het afwikkelen van de nalatenschap.

Uw gegevens zijn in veilige handen
Uw account is goed beveiligd en alleen 
voor u toegankelijk.

Contact met de helpdesk
Telefonisch, via de chat en per e-mail 
bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 
en 18.00 uur.

T   085 - 0645744
E   info@nabestaandenloket.nl
W  anitabos.nabestaandenloket.nl Ik ondersteun u bij de zaken na de uitvaart.



Overzicht en controle
Op basis van uw persoonlijke situatie 
wordt er een overzicht gemaakt van wat er 
geregeld moet worden. Door uitgebreide 
informatie en herinneringen voorkomt u 
onnodige kosten en wordt u gewezen op 
de (wettelijke) termijnen. Het overzicht 
wordt telkens bijgewerkt, zodat u in één 
oogopslag kunt zien hoe ver u al bent.

Gemakkelijk te gebruiken
Betrouwbaarheid en gebruikersgemak 
staan voorop bij het NabestaandenLoket. 
Uw online account is gemakkelijk te 
gebruiken op uw computer, tablet en 
mobiel. Bovendien kunt u met al uw 
vragen via de telefoon, chat en per e-mail 
bij het NabestaandenLoket terecht.

Automatisch geregeld
Diverse zaken worden automatisch voor u 
in gang gezet, zoals opzeggingen van 
abonnementen en contractovernames. Bij 
alle organisaties - van banken, 
verzekeraars, gas-water-licht tot aan social 
media accounts - wordt het overlijden voor 
u doorgegeven. Hiervoor heeft u geen 
wachtwoorden nodig.

Er op kunnen vertrouwen dat u 
na de uitvaart alles goed regelt

Na de uitvaart moeten tal van zaken geregeld 
worden, zoals de erfenis, woning, belastingen, 
opzeggingen en bankzaken. Dit zijn ingewikkelde 
en langdurige trajecten. 

Met NabestaandenLoket ondersteun ik u hierbij. U 
ontvangt van mij een e-mail met een uitnodiging 
voor uw persoonlijke account.

Zorg

Erfenis

Woning

Online accounts

Abonnementen en contracten

Administratieve zaken

Uitkeringen en tegemoetkomingen

Belastingen en toeslagen

Bankzaken en verzekeringen

Studiefinanciering en schulden

.. en allerlei andere zaken


