
Dé checklist voor jouw digitale nalatenschap
Het regelen van je digitale nalatenschap is belangrijk. Wat doet de digitale jij nadat de fysieke jij 
overleden is? Wie mag in jouw telefoon kijken en wie heeft controle over jouw foto’s? 
Zorg dat jij en jouw nabestaanden duidelijkheid hebben door middel van onderstaande checklist. 
Print deze uit of sla deze digitaal op. 
In de open vakjes kun je jouw nalatenschap uitbreiden/aanvullen met wat voor jou van 
toepassing is. Tevens kun je opmerkingen kwijt onder de tabel.

Dit document is van: .............................................................................

Wachtwoorden 

Wie beheert het           Waar is dit wachtwoord Wat gebeurt ermee? 
wachtwoord?  te vinden? 

Computer/
Laptop
 
Mobiel

iPad/ 
Tablet 

Overig: 

Opmerkingen: 

Het noteren van je wachtwoorden is erg belangrijk voor jou en je nabestaande. Als 
iemand gemakkelijk bij je wachtwoorden kan is het verwijderen en stopzetten van 
accounts een stuk makkelijker. Noteer daarom je wachtwoorden op een vaste plek 
zoals je telefoon, notitieboekje of document en zorg dat iemand erbij kan als je bent 
overleden. 

Ik heb al mijn wachtwoorden hier genoteerd:

Deze persoon kan bij mijn wachtwoorden:



Social Media 

Pagina ter 
nagedachtenis 
bewaren * 

Nabestaande 
bepaald 

Wie beheert 
dit?

Niet van 
toepassing 

Verwijder mijn 
account

Facebook

Instagram 

Twitter 

LinkedIn

Pinterest

Youtube

Spotify

Snapchat

Tiktok

Overig: 

Opmerkingen:

* Sommige social media pagina’s kunnen worden omgezet in een memorial page. 
Hierbij blijft de pagina bestaan, maar kan er niks meer gepost worden en worden er geen verjaardagsher-
inneringen gestuurd. 

Online Accounts 

Wie beheert dit? Wat gebeurt ermee? 

Netflix 

Videoland

Apple ID

Android Account

Microsoft Account

Google Account

Opmerkingen: 

Overig: 

Overig: 

Overig: 

Overig: 



Jouw Telefoon 

  Alles verwijderen   Laten staan 
  zoals het is

  Anders namelijk: 

Watsapp 
gesprekken

Bel/SMS 
geschiedenis

Foto’s 

Apps  

Opmerkingen: 

    Wie beheert dit?

Overig:   

Overig    

 

Bewaar deze checklist goed en vul hem in de toekomst aan waar nodig. Zorg 
ervoor dat iemand bij de checklist kan als je er zelf niet meer bent. 

Datum:      Handtekening: 


