Praktisch
Als je woorden zoekt
Auteur: Riet Fiddelaers- Jaspers
In de Wolken | 157 pagina's | juni 2018

Misschien heb je de ervaring dat je eindeloos aan het zoeken bent voor een tekst boven de
overlijdensadvertentie, naar een mooie en passende zin voor boven een rouw- of herdenkingskaart,
naar de juiste woorden voor op een condoleance kaart of troostkaartje?
Lees meer over dit boek

Notities over het einde van mijn leven
Auteur:
Uitgeverij Zezz.nl

Thema’s als de uitvaart en het afscheid zijn niet alledaags onderwerp van gesprek. Het is moeilijk om na
te denken over een eindige toekomst, ook omdat deze vaak nog ver weg lijkt. Een praktisch boekje helpt
je om iets moeilijks een stukje makkelijker te maken. Voor zieke mensen die weten dat het moment dat
ze afscheid moeten nemen van het leven niet lang meer op zich laat wachten, maar ook voor hun
partners, kinderen, vrienden en familie.
Lees meer over dit boek

Keuzes voor het sterven
Auteur: Monique Mortier
A.W. Bruna LeV. | 158 pagina's | April 2007

Dit boek gaat over dingen waarover we meestal liever niet praten: sterven en dan in het bijzonder de
manier waarop je zelf zult sterven.
Lees meer over dit boek

Hoe overleef ik de erfenis
Auteur: Daphne Riksen
A.W. Bruna LeV. | 154 pagina's | April 2007

In dit boek leest u hoe een erfenis kan worden afgehandeld. Uitgebreid wordt stilgestaan bij
administratieve en juridische zaken zoals het contact met de uitvaartondernemer, advies inwinnen bij de
notaris, de omgang met banken en pensioenfondsen, het opzeggen van abonnementen en de
belastingaangifte.
Lees meer over dit boek

Doodeerlijk
Auteur: A.A. Wouda
Servo Uitgeverij en D.T.P. | 141 pagina's | Juni 2009

Na een inleiding volgen zeventien hoofdstukken met praktische fiscale, erfrechtelijke, medischjuridische en psychologische informatie en adviezen voor (nog) levenden en voor nabestaanden. Het
boek bevat veertig gemarkeerde invulpagina's met tien onderwerpen zoals gesprekspunten met de
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Na een inleiding volgen zeventien hoofdstukken met praktische fiscale, erfrechtelijke, medischjuridische en psychologische informatie en adviezen voor (nog) levenden en voor nabestaanden. Het
boek bevat veertig gemarkeerde invulpagina's met tien onderwerpen zoals gesprekspunten met de
notaris, adressen van belangrijke personen en instanties, wensen bij het afscheid, rouw en herinnering,
adressen voor algemene kennisgeving en informatie bij de zakelijke afwerking.
Lees meer over dit boek

Laatste wensen
Auteur: Geert Arts en Rinske Arts
De Lemmer | 72 pagina's | 2009

Het boek 'Laatste wensen' biedt u een goed houvast om uw wensen rondom en na uw overlijden vast te
leggen. Aan de hand van vragen en steekwoorden, zult u nu reeds nadenken over alles wat dan
belangrijk is.
Lees meer over dit boek
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