


Bijlage A Mijn levensdossier 
 
In dit overzicht heb ik voor mezelf en mijn naasten alle informatie bijgehouden die nuttig kan zijn voor als ik 
ze zelf niet meer kan vertellen wat mijn wensen zijn en waar ze wat kunnen vinden. Niet alleen voor mijn 
nabestaanden als ik er niet meer ben, ook voor mijn omgeving als ik minder of niet meer in staat ben om mijn 
wil te uiten. Om er iets goeds mee te doen, voor mij en voor mijn naasten. 
 
De laatste bijgewerkte versie is van:  
O  …….... / …….… / …………..……… (datum) 
O  …….... / …….… / …………..……… (datum) 
O  …….... / …….… / …………..……… (datum) 
O  …….... / …….… / …………..……… (datum) 
 
Aantekeningen 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Ik bewaar een exemplaar van mijn levensdossier bij: 
O ……………………………………………………….. 
O ……………………………………………………….. 
 
Mijn contactpersonen 
 
Hieronder tref je afspraken aan met mijn (ex-)partner: 
 
<type afspraak>    <vindplaats / toelichting 
O Trouwboekje   ..………………............... 
O Huwelijkse voorwaarden ..………………............... 
O Samenlevingscontract  …..……………............... 
O Weduwe/weduwnaar van …...…………….............. 
O Akte van verdeling  …...…………….............. 
O Ouderschapsplan   ……………..................... 
O Echtscheidingsconvenant  ..…………… ………….... 
O Co-ouderschap   ……………..................... 
 
Hieronder de namen en bijzonderheden van mijn kinderen: 
 
<naam kind>    <toelichting> 
O ………………..  Biologisch erkend, schenking 2015 
O ………………..  Biologisch niet erkend, geen schenking 
O ………………..  Adoptiekind, gegevens biologische ouders …. 
O ………………..  Pleegkind, zien als biologisch kind 
O ………………..  Stiefkind, gegevens andere ouder …. 
O ………………..  Onder bewind, speciale aandacht voor … 
 



Andere familieleden heb ik hieronder opgesomd, met alle bij mij bekende contactgegevens (adres, 
telefoonnummer, e-mail of iets anders). Bij de toelichting vermeld ik of het een (achter)neef, (achter)oom, 
(half)broer of zo is als dat volgens mij niet voor iedereen duidelijk is.  
 
Als ze al zijn overleden is dat minder spoedeisend, dan vermeld ik bij de toelichting wanneer dat is gebeurd 
wat van belang kan zijn voor mijn erfenis (maar dat lees je in mijn testament). 
 
<naam familielid>  <contactgegevens>  <toelichting> 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
O ………………. ……………….   …………….................... 
 
De contacten met twee kruisjes ervoor graag zo snel mogelijk informeren. De personen met 1 kruisje in ieder 
geval uitnodigen voor de uitvaart. 
Verdere bijzonderheden / wensen over uit te nodigen personen: 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
Mijn testamenten 
 
Wat heb ik wel of niet vastgelegd. Lees dat hieronder, inclusief waar je mijn testamenten kunt vinden: 
 
LET OP: Ik wil wel / niet mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap en heb hierover afspraken 
gemaakt met  
Ziekenhuis / universiteit: ………………………………………. 
Bel ze direct : …………………………………………………… 
 
<type testament>   <vindplaats / toelichting> 
O Zorgverklaring   ……..………………………………............... 
O Levensverhaal   …………… ………………............................. 
O Levensdossier   .………………………… …………............... 
O Negatieve wilsverklaring  ………….......................................…………… 
O Levenstestament  ……...….………………………...................... 
O Laatste levensfase dagboek ……………………………………………... 
O Donorverklaring  ……………………………………………... 
O Codicil   …………………………… …………............ 
O Uitvaartwensenboekje  …………………………… …………............ 



O Overlijdenstestament   ………………………………… …….............. 
 
Aantekeningen 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
  



Voor mijn uitvaart willen jullie misschien weten: 
 
Favoriete kleding van wol, linnen of viscose: ….……………… 
Favoriete geurtjes en cosmetica: ……………….……………… 
Favoriete kleur: …………………………………………………… 
Voorkeur wel / geen bloemen …………………………………… 
Muziekvoorkeur …………………………………………………... 
 
Maak mijn overlijden bekend via: 
 
O Geen voorkeur, kies zelf maar 
O Krant (Regionaal? Landelijk?) 
O Facebook 
O Twitter 
O Telefoon 
O WhatsApp 
 
Lees andere wensen in mijn uitvaartwensenboekje. 
 
Aantekeningen 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
Mijn medische gegevens 
 
Voor zover ik het niet ergens anders hebt vastgelegd heb ik het volgende te melden:. 
 
<type medicijn> <vindplaats>   <toelichting> 
 
O Medicijn X ……………………   …………............... 
O Medicijn Y ……………………   …………............... 
O Medicijn Z ……………………   …………............... 
 
<allergie>  <maatregel>    <toelichting> 
 
O Bijen   Medicijn X  …………................................................. 
O Noten  Medicijn Y  Let op tekst op voedingsproduct “xxx” 
O Pijnstiller  Niet toedienen  Let op pijnstillers met stof “xxx” 
Ik heb de volgende medische hulpstukken, laat dat weten voor de uitvaart plaatsvindt aan de persoon die mij 
begeleidt tijdens mijn laatste reis: 
 
O Pacemaker …………....................................................... 
O Prothese …………........................................................... 
O Anders, namelijk ……….. …………................................. 
 
Mijn financiële gegevens 
 
Hieronder tref je een overzicht aan van mijn verzekeringen: 
 
O Uitvaartverzekering ……………………. ….……….................. 
O Overlijdensverzekering …………………….. …….…............... 



O Arbeidsongeschiktheidsverzekering ……….……….. ……....... 
O Pensioenverzekering ……………………. .….…..….................. 
O Lijfrenteverzekering ……………………. ……….….................. 
O Koopsompolis ……………………. …………............................ 
O Gemengde verzekering ……………………. …...……….......... 
O Opstalverzekering ……………………. ……….……................. 
O Inboedelverzekering ……………………. ……………............... 
O Aansprakelijkheidsverzekering ………………………. ………. 
O Reisverzekering ……………………. …………….…................. 
O Ziektekostenverzekering ……………………………................. 
O Rechtsbijstandverzekering …………………………................... 
O Ongevallenverzekering ……………………. ………….............. 
O Annuleringsverzekering ……………………. ……………......... 
O Autoverzekering ……………………. …………......................... 
O Sieraden- of kunstverzekering ……………………. …............... 
O Fietsverzekering ……………………. …………......................... 
O Tuinverzekering ……………………. …………......................... 
O Elektronicaverzekering ……………………. ………….............. 
O Dierenverzekering ……………………. …………...................... 
 
Rekeningen of schulden waar ik de eigenaar of gemachtigde van ben heb ik hieronder staan: 
 
O Betaalrekening ……………………. ………….…....................... 
O Spaarrekening ……………………. ……………........................ 
O Internetrekening ……………………. …………….................... 
O PayPal rekening ……………………. ………….......................... 
O Kinderspaarrekening ……………………. ………….............. 
O Spaarloonrekening ……………………. …………................. 
O Vitaliteitsregeling ……………………. ………….................... 
O Lijfrente bancair ……………………. …………..................... 
O Depositorekening ……………………. …………................... 
O (Bouw)depot ……………………. …………............................ 
O Beleggingsrekening ……………………. …………................. 
O Persoonlijk krediet ……………………. ………….................. 
O Doorlopend krediet ……………………. …………................ 
O Schenking op papier ……………………. ………….............. 
O Postorderbedrijf ……………………. …………..................... 
O Krediet/schuld via ……………………. ………….................. 
O Voorschot verleend aan ……………………. …………......... 
O Borg gesteld voor ……………………. …………................... 
 
 
Bezittingen waar ik bijzonderheden over te melden heb: 
 
<type bezit>  <bijzonderheden / waarde, bron> 
 
O Auto   € x,- op datum …. / …… / ……..  (aankoopbon). 
O Schilderij  € x,- op datum …/ ……../ ……… (taxatierapport) 
O Bankstel  gekocht voor € x,- op datum ….. / ……/ ……  
O Spinnenwiel  Cadeau van schoonouders € 1 (brandhout) 
 
 
  



Schenkingen  
 
Tijdens mijn leven heb ik wel/niet geschonken. 
Indien wel: ik heb geschonken aan 
 
Datum      <persoon/naam instelling, toelichting> 
 
O ………………………..  ……………………. …………............... 
 
O ……………………….  ……………………. …………............... 
 
Belastingen en toeslagen 
 
Bewijsstukken, BSN-nummer, aangiften, ontvangen toeslagen, bijstand, (voorlopige) aanslagen van vijf jaar 
oud of korter geleden: 
 
<onderwerp>    <bijzonderheden / toelichting> 
 
O Voorlopige teruggaaf   ……………………. …………............... 
O Definitieve aanslag   ……………………. …………............... 
O Kinderopvangtoeslag  ……………………. …………............... 
O Huurtoeslag    ……………………. …………............... 
O Zorgtoeslag    ……………………. …………............... 
O Bijzondere bijstand   ……………………. …………............... 
O Heffingstoeslag   ……………………. …………............... 
O Ouderenkorting   ……………………. …………............... 
 
Overeenkomsten 
 
Ik heb de volgende overeenkomsten die wellicht van belang zijn om te bekijken na mijn definitieve vertrek: 
 
<type overeenkomst>   <bijzonderheden / vindplaats> 
O Arbeidsovereenkomst  .……………………. …………............... 
O Leaseovereenkomst auto ..……………………. …………............... 
O Leaseovereenkomst cv-ketel ..……………………. …………............... 
O Onderhoudsovereenkomst cv-ketel..……………………. …………............... 
O Bruikleenovereenkomst D ……..………………. …………............... 
O Leningovereenkomst  ...……………………. …………............... 
O Hypotheekovereenkomst ……...………………. …………............... 
O Koopovereenkomst woning ………………………. …………............... 
O Huurovereenkomst woning ………………………. …………............... 
O Onderhoudsovereenkomst overig ………………..…………………............... 
O Glazenwasserovereenkomst ………………..…………………............... 
O Abonnement mobiele telefoon ………………..…………………............... 
O Abonnement internet  ………………..…………………............... 
O Abonnement krant F  ………………..…………………............... 
O Abonnement tijdschrift G ………………..…………………............... 
O Abonnement schoorsteenvegen ………………..…………………............... 
O Lidmaatschap vereniging P ………………..………………............... 
O Lidmaatschap hobbyclub Q ………………..…………………............... 
O Loterij S   ………………..…………………............... 
 
  



Bewijzen 
 
Eventueel relevante bewijsstukken betreffen: 
 
<type bewijsstuk>   <bijzonderheden / vindplaats> 
O Paspoort   ………………..…………………............... 
O Rijbewijs   ………………..…………………............... 
O Eigendomsbewijs woning ………………..…………………............... 
O Schoongrond verklaring  ………………..…………………............... 
O Garantiebewijs tv  ………………..…………………............... 
O Taxatierapport schilderij hal ………………..…………………............... 
O Servicecontract CV  ………………..…………………............... 
O Onderhoud schoorsteen   ………………..…………………............... 
O Aankoopbewijs bankstel  ………………..…………………............... 
O Uitkeringspapieren UWV ………………..…………………............... 
O Belastingaangiften  ………………..…………………............... 
O Stamboekpapieren huisdier ………………..…………………............... 
 
Mijn digitale erfenis: 
 
Gegevens over Sociale Media accounts: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Overige informatie 
 
Sleutel van de kluis in de kelder ligt in de keukenlade 
Mijn wachtwoorden en beveiligingscodes liggen in bewaring bij de notaris ……………………………… 
Wachtwoord / toegangscode mobiele telefoon:  ………………… 
 
Reservesleutels van de fiets, de auto en de voordeur liggen in  
………………. 
 
Ik heb een postbus, namelijk nummer ……... De sleutel ligt in ………………………… 
 
Ik ben vrijwilliger bij ……………, contactpersoon is ………………… 
 
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk beschik ik over sleutel/bankpas/code xxxx 
vindplaatsen zijn ………….. 
 
Opvoed- en verzorgingstips 


	Bijlage A Mijn levensdossier

