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Welke accounts en (betaalde) abonnementen heb je?
Hoe krijgen je nabestaanden toegang tot je accounts en achterhalen
ze je wachtwoorden?
Wat zijn je wensen voor je social media accounts?

Tegenwoordig speelt ons leven zich meer en meer online af. We bewaren
er gegevens, foto’s en herinneringen. Niet alleen op onze computer, maar
ook op tablet, telefoon en zefs online ‘in the cloud’. We zijn actief op
sociale media. En alles is beveiligd met een wachtwoord. 
Deze eigendommen noemen we het digitale nalatenschap. Maar wat als
jij overlijdt? Kunnen je partner, kinderen of andere dierbaren wel bij je
bestanden en gegevens? 

Het is belangrijk om stil te staan bij wat er met je digitale bestanden en
gegevens moet gebeuren op het moment dat er iets met jou gebeurt.
Denk bijvoorbeeld aan:

Deze checklist helpt je met het verkrijgen van inzicht in je digitale
activiteiten. De checklist is invulbaar, zodat je de gegevens direct kunt
invullen en opslaan. Voor jezelf en voor je nabestaanden.



WAT IS MIJN DIGITALE
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Leg de informatie vast voor je nabestaanden

Voor nabestaanden is het lastig toegang te krijgen tot digitale informatie
van een dierbare. Er zijn maar een paar pogingen om de juiste
toegangscode in te vullen op een telefoon, voordat deze volledig
blokkeert. Wachtwoorden zijn bijna niet te raden en voor je het weet kan
niemand meer bij de informatie. Daarnaast is het tijdrovend en complex
om dingen te regelen zonder de juiste informatie, zoals inloggegevens van
profielen en accounts. Helaas werken veel instanties niet mee bij het
verstrekken van de benodigde gegevens waardoor emotioneel kostbare
documenten verloren kunnen gaan. Dit zorgt voor extra emotioneel leed.
Bij eKo notaris vinden we het belangrijk dat ook je digitale nalatenschap
volgens jouw eigen wensen wordt afgehandeld. Om je daarbij te helpen
hebben we deze checklist opgesteld.
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Op welke social media accounts ben je actief?
Wat wil je dat er met je social media accounts gebeurt na jouw
overlijden?

Van welke e-mailservices maak je gebruik?
Welke e-mailadressen heb je?

Social Media

Na je overlijden blijven je social media kanalen gewoon bestaan. Hierdoor
kan het voorkomen dat je dierbaren ongewild herinneringen of meldingen
krijgen vanuit jouw account. 50% van de Nederlanders wil na zijn overlijden
niet meer gevonden worden op social media. Wat wil jij?

Check:

E-mail

De tijd van ‘slechts’ 1 e-mailadres is voorbij. De meeste mensen hebben, al
of niet gekoppeld aan bepaalde services, meerdere e-mailadressen. In
deze accounts staat vaak belangrijke informatie. Het is belangrijk de e-
mailadressen op te heffen om misbruik te voorkomen.

Check:
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Weten je nabestaanden welke cloudservices je gebruikt?
Waar heb je je digitale bestanden opgeslagen?

Online (cloud)opslag

Veel van onze documenten en foto’s staan tegenwoordig op een
cloudopslag. Voor je nabestaanden zijn dat nuttige, noodzakelijke, maar
vaak ook dierbare gegevens. Denk aan foto’s, films, muziek of andere
documenten. Voorkom dat accounts verwijderd of opgeheven worden en
dierbare informatie verloren gaat. Opzeggen kan vaak niet meer
ongedaan worden. Cloudservices zoals Dropbox of Icloud zijn vaak grote
(Amerikaanse) bedrijven. Zonder het bezit van een wachtwoord is het een
langdurig traject om toegang te krijgen tot het account van een
overledene. Met als risico dat een account wordt opgeheven en alle
gegevens verdwijnen.

Check:
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Supermarkt abonnement
Nieuwssites en kranten
Dienstverlening
Cloudservice
Datingsites
Webshops
Etc.

Betaalde online diensten

Naast e-mailadressen en social media maken we ook vaak gebruik van
gratis en betaalde online diensten. Conform wetgeving (zoals de AVG)
moeten bedrijven gegevens na een periode van inactiviteit verwijderen,
maar sommige betaalde accounts worden jaarlijks verlengd.

Check: op welke websites heb je een (betaald) account?
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Verzekeringen
Financiën
Belastingzaken
Pensioen
Overige

Administratieve- of overheidswebsites

Als je nabestaanden geen wachtwoorden kennen, kan het het soms lang
duren voordat een account wordt vrijgegeven. Dit zorgt voor onnodige
vertraging, kosten en mogelijk verlies van gegevens.

Check: welke sites hebben allemaal een wachtwoord?

NB bij bepaalde dienstverleners, zoals banken, is het mogelijk om iemand
te machtigen.
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MIJN DIGITALE
NALATENSCHAP



Dit digitale testament is van:

Naam:

Geboortedatum:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Invuldatum:

      Ik geef toestemming aan de executeur van mijn digitale testament:

Naam digitaal executeur

Geboortedatum:

Woonplaats:

Vul de checklist in om een overzicht te maken van je digitale erfenis.
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MIJN DIGITALE NALATENSCHAP



Algemeen

 Gebruikersnaam Wachtwoord

Computer   

Laptop   

Telefoon   

Tablet   

Externe hardeschijf   
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MIJN DIGITALE NALATENSCHAP

Algemeen thuis

   Leverancier   Gebruikersnaam   Wachtwoord

Gas   

Water   

Electriciteit   



Internet/tv/telefonie

 Leverancier    Gebruikersnaam   Wachtwoord

Internet   

Tv   

Mobiel   
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Verzekeringen

 Leverancier    Gebruikersnaam   Wachtwoord

Zorg   

Auto   

Inboedel   

Rechstbijstand   
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Naam/

rekening
   Gebruikersnaam

Wachtwoord/ 
pincode

Bank   

Bank   

Internetbank   

Internetbank   

Creditcard   

Pensioen   

Belasting   

Mijn Overheid   

  

Financiën



 Provider E-mailadres Wachtwoord

Primair   

Werk   

  

  

  

  

  

  

@Copyright eKo notaris 
U kunt aan dit document geen rechten ontlenen.

MIJN DIGITALE NALATENSCHAP

E-mailadressen

Veel accounts zijn met wachtwoordbeheer gekoppeld aan een 
e-mailadres. Denk bijvoorbeeld aan een gmailadres voor Google
functionaliteiten. Zorg ervoor dat je in ieder geval één e-mailadres
aanhoudt als primair adres. Indien het wachtwoord van andere accounts
onbekend is, kan deze via dit primaire mailadres opgevraagd of opnieuw
ingesteld worden. Zorg ervoor dat het wachtwoord van het primaire
emailaccount vindbaar is voor je dierbaren.



Cloudopslag

 Gebruikersnaam Wachtwoord

I-cloud   

Google Drive   

Microsoft OneDrive   

Dropbox   
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Social Media

 Gebruikersnaam Wachtwoord

Facebook   

LinkedIn   

Twitter   

Instagram   

YouTube   
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MIJN DIGITALE NALATENSCHAP

Social Media (vervolg)

 Gebruikersnaam Wachtwoord

TikTok   

Pinterest   

  

  

  

Apps

 Gebruikersnaam Wachtwoord

ITunes   

Playstation   

Netflix   

Videoland   

Google Play Store   
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MIJN DIGITALE NALATENSCHAP

Apps (vervolg)

 Gebruikersnaam Wachtwoord

Apple Store   

Spotify   

Pathé Thuis   

Disney Channel   
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ZAKELIJK OVERZICHT

Gegevens van je bedrijf

 Leverancier    Gebruikersnaam   Wachtwoord

Website/-shop   

Domeinnaam   

Hostingpartij   

Vakmedia   

Belastingzaken   

KvK   
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MIJN DIGITALE NALATENSCHAP

Wat nog ontbreekt

 Leverancier    Gebruikersnaam   Wachtwoord

  

  

  

  

  

  

  



Heb je alles?

Grote kans dat deze checklist niet uitgebreid genoeg is om al je online
gegevens in op te nemen. Maar het is een goed begin! Wil jij er zeker van
zijn dat je alles goed geregeld hebt voor je nabestaanden (zowel on- als
offline)? Maak dan een vrijblijvende afspraak om jouw situatie te
bespreken. 

De 7 punten die eKo notaris uniek maken:

- Wij spreken duidelijke taal en leggen alles in normaal Nederlands uit; 
- Je krijgt standaard een levenslange kosteloze ‘APK’ op je akten; 

- Duurzaamheid staat bij ons voorop; 
- Wij dragen de binnenvaart een warm hart toe; 

- Wij zien jou als mens, niet als dossier; 
- Wij komen bij je thuis; 

- Ons advies gaat verder dan alleen notariszaken. 
 
 
 

eKo notaris
 Burgemeester de Bruïnelaan 5

 3331 AB Zwijndrecht
 (078) 612 13 55

 info@ekonotaris.nl
    www.ekonotaris.nl

EEN STAPJE VERDER
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