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Checklist ‘Schatting Verzekerd Bedrag’

1. Kosten direct na overlijden Tel de kosten op waarmee jij of je gezin direct bij overlijden mee 
te maken krijgt

Omschrijving Kosten

Kosten uitvaart - €  

Aflossing hypotheek - €  

Leningen en schulden - €  

 - €  

 - €  

Totaal deel 1

- €  

2. Doorlopende kosten en inkomsten Bepaal de aanvulling op het inkomen die je verwacht nodig te 
hebben na overlijden. En geef aan voor hoe lang de aanvulling 
nodig is

Omschrijving Kosten

Verwachte vaste lasten per maand - €  

Af: netto inkomen achterblijvende partner - €  

Af: netto nabestaandenpensioen per maand - €  

Af: netto ANW-uitkering per maand - €  

Gewenste aanvulling per maand - €  

Aantal maanden gewenste aanvulling - X  

Totaal deel 2

- €  

3. Kosten in de toekomst Bereken de kosten voor grote uitgaven in de toekomst, waarvoor 
niet meer gespaard kan worden na overlijden

Omschrijving Kosten

Studiekosten (x aantal kinderen) - €  

Bedrag voor vervanging vervoer - €  

Bedrag voor vervanging apparaten - €  

Bedrag voor onderhoud van het huis - €  

 - €  

 - €  

Totaal deel 3

- €  



Heeft u vragen?
Kijk op fbto.nl
of bel 
(058) 234 56 78

Postadres
Postbus 318
8901 BC Leeuwarden

FBTO is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., statutair gevestigd 
te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08077009.
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4. Totaal De totale bedragen van 1, 2 en 3 tel je bij elkaar op. Heb je 
spaargeld of een levensverzekering? Dan trek je dat bedrag van 
de uitkomst af

Omschrijving Kosten

Totaal 1, 2 en 3 - €  

Af: spaargeld - €  

Af: uitkering levensverzekering - €  

Schatting verzekerd bedrag - €  
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