U kunt bij mij terecht voor praktische
ondersteuning en advies op het gebied van :
-

budgetcoaching en administratie

-

deblokkering bankrekening

-

wijzigen toeslagen

-

opzeggen verzekeringen

-

hulp bij belastingaangifte

De wereld is anders na het overlijden
van een dierbare.

conny

blokker

Toch groeit er weer nieuw leven
en is er altijd een nieuw begin.

N A B E S TA A N D E N C O N S U L E N T

-	afsluiten gas, electra, water, telefoon, internet
en televisie abonnementen
-

opvragen verklaring van erfrecht

-	bemiddelen in contacten met notarissen,
makelaars en boedelruimers
-

aanvraag SVB nabestaandenpensioen

-

persoonlijk memorandum

Indien gewenst breng ik u in contact met een
rouwpsycholoog of een rouwverwerkingsgroep.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Conny Blokker,
06 - 27 26 73 24

Uw administratie op orde na overlijden.
info@connyblokker.nl | www.connyblokker.nl

Uw administratie
op orde na overlijden.

U kunt bij mij terecht voor praktische ondersteuning
en advies op het gebied van :
- budgetcoaching en planning
- deblokkering bankrekening
Een
dierbaretoeslagen
verliezen is een heftige ervaring.
- wijzigen
- komt
wijzigen
Er
van verzekeringen
alles op u af, zoals het organiseren van
-de uitvaart
aanvraag
enpensioenfonds
het regelen van allerlei zaken.
- hulp bij belasting aangifte
-	afsluiten gas, electra, water, telefoon, internet en
televisie abonnementen
- opvragen verklaring van erfrecht
-	bemiddelen in contacten met notarissen,
makelaars en boedelruimers
- aanvraag SVB nabestaandenpensioen
Conny Blokker, uw administratie op orde na overlijden.

De uitvaart verzorger van uw keuze begeleidt u
daarbij en zorgt dat u de juiste keuzes maakt.
Uw prioriteit ligt bij een waardig afscheid en u heeft
ruimte nodig voor uw emotie.

Toch groeit er
weer nieuw leven
en is er altijd
een nieuw begin.

Na de begrafenis of crematie dient de persoonlijke
administratie door de nabestaanden te worden
afgerond. Uw nazorg consulent helpt u met het
afhandelen van deze administratieve zaken.

