Overlijdensakte moeder?
26 februari 2018

Vraag nummer: 53987
Ik ben op zoek notaris van mijn moeder voor de overlijdensakte

Antwoord:
Geachte mevrouw,
Als u een overlijdensakte van uw moeder nodig hebt, krijgt u die niet van een notaris, maar bij de
gemeente waar zij is overleden.
Als u anderen vragen voor of over de notaris hebt, kan ik die niet behandelen. Deze rubriek is er alleen
voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.
Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u
dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek
Notarieel recht / erfrecht.
Met vriendelijke groet,
mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de
historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands.
De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.
TIP
Op de site http:// www.uitvaartverzekeringsregister.nl kan iedereen vastleggen of men wel of geen
uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als
je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.
Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later
eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis
nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

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