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Mijn belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar

Algemene informatie over mijzelf
Achternaam
Geboortenaam
Voornaam / voornamen
Roepnaam
Straat
Postcode en plaats

6
7

Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
Geboorteplaats

8
9

Burgerservicenummer
Paspoortnummer
Identiteitskaartnummer

10
11

Rijbewijsnummer
E-mailadres(sen)

12
13

Voormalige
woonadressen

14

15
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71

3 Verzekeringen

Telefoonnummer

1
2

Locatie van overige informatie
over mijn zorgverzekering

3
Uitvaartverzekering

4

Verzekeraar

5

Polisnummer

6

Tussenpersoon/
assurantiekantoor
Telefoonnummer
 Kapitaal
Polis

 Natura
 Anders, namelijk:

Locatie van overige informatie
over mijn uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering)
Verzekeraar

7
8
9
10
11

Polisnummer
Tussenpersoon/
assurantiekantoor
Telefoonnummer
Locatie van overige informatie
over mijn overlijdensrisicoverzekering
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Mijn belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar

Belastingaangifte
Deed u uw belastingaangifte
zelf?

 Ja

 Nee (vul hieronder de naam en het
telefoonnummer in van de persoon
die het voor u deed)

Naam
Telefoonnummer

Mijn laatste belastingaangifte
is over het jaar

Locatie van overige informatie
voor de belastingaangifte

7
8
9
10
11
12
13
14

15
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9. Leveranciers gas, water, stroom,
tv, internet en (mobiele) telefoon

1
2
3

Na uw overlijden zullen de stroom-, gas- en waterleverancier op de hoogte moeten
worden gesteld van uw overlijden. Blijft er iemand in het huis wonen, dan zullen de
contracten overgezet moeten worden op zijn of haar naam. Blijft er niemand achter,
dan kan het contract worden opgezegd. De regelingen kunnen per aanbieder
verschillen. Op de website van de aanbieder of via de klantenservice kunt u meer
informatie inwinnen.
Daarnaast heeft u waarschijnlijk een abonnement voor televisie, internet en de vaste
telefoon en mogelijk ook voor een mobiele telefoon, al dan niet in één abonnement.
In dit deel noteert u deze gegevens.

4
5
6

Tip

Extra invulvelden
Merkt u dat er van bepaalde onderdelen te weinig invulvelden zijn, dan kunt u
gebruikmaken van de pagina’s onder het kopje ‘Overig’ achter in dit hoofdstuk. Maak
wel een duidelijke verwijzing bij het betreffende deel zodat snel te zien is dat de
betreffende informatie op deze pagina’s staat.
Het is ook mogelijk extra invulformulieren aan te vragen via info@visualsteps.nl

7
8
9
10
11
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13
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Mijn belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar

Stroomleverancier
U heeft maar één stroomleverancier, maar deze kunt u zelf kiezen. Omdat veel
mensen regelmatig wisselen vindt u hieronder meerdere invulvakken.
Stroomleverancier
Klantnummer
Contactinformatie

5

Locatie overige informatie
over de elektriciteitsaansluiting

6
7

Stroomleverancier
Klantnummer

8

Contactinformatie

9

Locatie overige informatie
over de elektriciteitsaansluiting

10
Stroomleverancier

11
12
13

Klantnummer
Contactinformatie
Locatie overige informatie
over de elektriciteitsaansluiting

14

15
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