Uittreksel uit het overlijdensregister
14 december 2017

Vraag nummer: 53097
Ik wil graag het uittreksel uit het overlijdensregister van Dhr. Xxxxx Xxxxxx. Dit heb ik nodig om het
testament op te vragen van deze persoon. Deze persoon was getrouwd met mijn biologische moeder.
Mijn naam is: Mxxx Xxxxxxxxxxxxx- Xxxxxx.
U kunt mij bereiken op nummer: 0600000000
Mijn adres is:
Xxxxxxxxlaan 000
0000 XX Xxxxxx
Nederland

Antwoord:
Geachte mevrouw,
U kunt een uittreksel uit het overlijdensregister alleen opvragen bij de gemeente van overlijden van
betrokkene. Dat is vermoedelijk zijn woonplaats of de gemeente van het (regionale) ziekenhuis waar hij
is overleden.
Zie de vele eerdere vragen hierover in de subrubriek 'Vaststellen dood / akte'.
Ik heb de naam van de overledene en uw eigen naam en persoonsgegevens uit uw vraag verwijderd.
Het is niet verstandig om in samenhang met persoonlijke omstandigheden als overlijden en erfrecht
zulke gegevens op internet te publiceren.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering
hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.
TIP
Vraag een vrijblijvende offerte voor een begrafenis of crematie.
TIP

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ vaststellen- dood- akte- verlof/ uittreksel- uit- het- overlijdensregister/53097

TIP
Bezoek ook eens de video- adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en
antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Er is een fout opgetreden.
Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript
in als dit is uitgeschakeld in je browser.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.
TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:
Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen
tijdelijk niet mogelijk.

Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ vaststellen- dood- akte- verlof/ uittreksel- uit- het- overlijdensregister/53097

