
Checklist Digitaal Nalaten

Zelf regelen

Deze checklist hoort bij Digitaal Nalaten van SeniorWeb. 
Met deze checklist houdt u eenvoudig en overzichtelijk  
bij wat u al hebt geregeld voor uw digitale nalatenschap. 
Ga voor meer informatie over Digitaal Nalaten naar  
www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten 
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Deze checklist helpt u het overzicht te houden op de zaken die moeten worden 
geregeld. Vink af wat is geregeld of niet van toepassing is.

Belangrijke accounts Geregeld Niet van toepassing

Microsoft-account 
Google-account 
Apple-account 

Opmerkingen:

Apparaten Geregeld Niet van toepassing

Computer/laptop 
Smartphone 
Tablet 
Anders:  

Opmerkingen:
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Sociale media profielen Geregeld Niet van toepassing

Facebook 
Twitter 
LinkedIN 
Instagram 
Pinterest 
Schoolbank 
Yahoo! 

Opmerkingen:

Digitale Diensten Geregeld Niet van toepassing

Internetprovider:  
Mobiele provider:  
Netflix 
Spotify 
Dropbox 
Google Drive en Foto’s 
iCloud 

Opmerkingen:
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Overig
(Diensten, accounts, abonnementen die hieronder niet worden genoemd kunt u hier noteren. 
Vul de naam van de dienst in op de stippellijn)

Geregeld

01:  

02:  

03:  

04:  

05:  

06:  

07:  

08:  

09:  

10:  

Opmerkingen:
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Boek ‘Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar’
Is deze checklist niet voldoende om alle gegevens overzichtelijk te bewaren dan is er 
het handige boek Uw belangrijke gegevens overzichtelijk bij elkaar. Daarin verzamelt u  
overzichtelijk uw persoonlijke informatie. Zo staat het voor uzelf handig bij elkaar en  
hoeft familie er niet naar te zoeken.

In het boek bundelt u informatie over:
• uzelf partner, familie en andere belangrijke personen
• uw testament of codicil (indien opgemaakt door een notaris)
• uw medische contactpersonen
• uw bankzaken & verzekeringen
• uw werkgevers, uitkeringen en pensioen
• uw woning en onroerend goed
• uw voertuigen
• uw belastingzaken en toeslagen
• uw energie-, gas- en waterleverancier
• uw televisie-, internet- en (mobiele) telefonieabonnement
• uw andere abonnementen en lidmaatschappen
• uw internetaccounts en wachtwoorden online
• uw huisdieren
• uw wensen na overlijden

Het boek kost 17,50 euro (inclusief verzendkosten) 
en is te bestellen via de webwinkel van SeniorWeb:
https://www.seniorweb.nl/webwinkel/
producten/boeken/uw-belangrijke-gegevens-
overzichtelijk-bij-elkaar
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