
Iedereen verdient een mooi afscheid
Het is iets waar we nog liever niet aan denken. Overlijden. Echter is het 

kiezen van een uitvaartverzekering een belangrijke beslissing voor je zelf 

en voor de nabestaanden. 

Begrafen vs. Cremeren

In 2015 kozen er 53850 mensen 

voor een begrafenis

In 2015 kozen er 93160 mensen 

voor een crematie
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Zintuigen
Wist je dat je na je overlijden van al je 

zintuigen je gehoor als laatste verliest? 

Zie hier welke zintuigen als laatste 

uitvalt na het overlijden.

Zicht1

Tastzin3

Smaakzin2

Gehoor4

Doodsoorzaak

Facebook

Horecaweetjes

De nummer één doodsoorzaak bij 

vrouwen is hart- en vaatziekten.

25%

Wist je dat

De nummer één doodsoorzaak bij 

mannen is kanker.

35%VS

Wat moet er gebeuren met je facebook 

na je overlijden?

Bijna 60% van de 

ondervraagden had hier 

nog nooit over nagedacht.

60%

47% van de ondervraagden zei 

wel eens een spookaccount 

tegen te komen.

47%

81% is niet van 

plan iets te regelen 

op dit gebied.

81%

Om af te sluiten gooien we er ook nog een paar bizarre feitjes tegenaan. Wist je 

bijvoorbeeld dat:

– Elvis is gestorven op de wc?

– Er elk jaar 100 mensen dood gaan omdat zij in een pen stikken? Weird but true…

– Iemand zich ooit letterlijk heeft dood gelachen? Alex Michell, een vijftig jarige 

Engelsman, lachte tijdens het kijken van de TV-show ‘Goodies’ twintig minuten lang… Yep, 

aan een stuk. Eindstand: zijn hart hield ermee op.

– Als er in de Pyreneeën een imker sterft het normaal is dat iemand anders al zijn bijen 

bekladt met zwarte inkt? Elke bij wordt apart genomen en aangestipt.

Bronnen

https://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plechtigheid/invulling-en-opbouw/uitvaartmuziek-top-20

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterven

http://www.rememberme.nl/feitjes-en-weetjes-over-de-dood/

https://ikvergelijk.nu/nieuws-tips/uitvaart-duizenden-euros-goedkoper/

https://ikvergelijk.nu/nieuws-tips/gebeurt-er-facebook-als-doodgaat/

https://www.verzekeringen.com/nieuws/70-procent-nederlanders-heeft-een-uitvaartverzekering

https://ikvergelijk.nu/faq/wat-kost-een-crematie/

https://www.yarden.nl/over-yarden/klantverslag.htm

Aantal verbruikte consumpties gebaseerd op het Yarden Klantverslag in 2015.

1.949.102
KOFFIE & THEE

492.102
FRISDRANK

119.055
WIJN

47.626
BIER

404.050
PLAKJES CAKE

41.558
ZOETARRANGEMENTEN

181.431
GARNITUUR

624.986
BROODJES

Top 10 muzieknummers

1

Eric Clapton2
Tears in Heaven

Time To Say Goodbye1
Andrea Bocelli & Sarah Brightman

Afscheid Nemen Bestaat Niet3
Marco Borsato

Angels4
Robbie Williams

Papa5
Stef Bos

Nothing Else Matters6
Metalicca

De Weg7
Guus Meeuwis

De Steen8
Paul de Leeuw

November Rain9
Guns N' Roses

Who Wants To Live Forever10
Queen
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