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Bij het overlijden van een dierbare
komt er veel op de nabestaanden af
Als nabestaande wordt u geconfronteerd met veel zaken die u moet
afwikkelen. In toenemende mate ook op digitaal gebied. Want bent u
bekend met wat uw dierbare aan persoonlijke of misschien wel zakelijke
activiteiten op de computer, telefoon of het internet achterlaat?
Persoonlijke informatie van de overledene is vaak opgeslagen op zijn of haar
computer, telefoon en andere digitale gegevensdragers. Denk aan digitale
administratie, e-mail(adressen), foto’s, films, muziek tot sms-berichten en
chatbestanden.
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Vaak is het moeilijk voor nabestaanden om toegang tot al die digitale
informatie te krijgen door het ontbreken van wachtwoorden van dergelijke
diensten of de gebruikte computer(s). Bij de mobiele telefoon of tablet van
de overledene ontbreekt bijvoorbeeld de pin- of toestelcode waardoor
deze apparatuur én informatie niet toegankelijk is. Eigenlijk allemaal zaken
waar de nabestaanden zich niet direct mee willen of kunnen bezighouden.
Gewoon omdat men daar de tijd, kennis of simpelweg de techniek en
apparatuur niet voor heeft. Dan is het goed om te weten dat u een beroep
kunt doen op de professionals van Digitale Nazorg.
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Computer of laptop
Zo kan Digitale Nazorg de gegevens van een computer of laptop
van de overledene toegankelijk maken, ook indien deze is beveiligd
door een wachtwoord.
Hierdoor kunnen wij op uw verzoek specifieke bestanden zoals
bijvoorbeeld foto’s, documenten, spreadsheets en/of (agenda)
afspraken voor u veiligstellen. Deze bestanden kunt u mogelijk
gebruiken voor de afwikkeling van diverse zaken. Denk daarbij
aan bijvoorbeeld een opgemaakte wilsbeschikking, testament of
muziekvoorkeur van de overledene. Indien nodig kunt u voor de
uitnodiging van de begrafenis of crematie beschikken over een
aanwezig adressenbestand op de computer van uw dierbare.
Ook kunt u op deze wijze tijdens de uitvaart beschikken over
zijn of haar foto- en videobestanden om deze te tonen aan de
belangstellenden.
Andere mogelijkheden die wij bieden zijn het achterhalen/uitschakelen van
wachtwoorden van beveiligde documenten, het herstellen van verwijderde
bestanden, het maken van een (reserve)kopie van de harde schijf tot het
definitief verwijderen van alle (persoonlijke) gegevens van computer of laptop.

Telefoon of tablet
Digitale Nazorg kan de gegevens van de mobiele telefoon of tablet van de
overledene toegankelijk maken, vaak zelfs indien deze is beveiligd door een
toestelcode. Zo kunnen wij op uw verzoek de contactpersonen, maar ook
een eventuele chatgeschiedenis (zoals WhatsApp) inzichtelijk maken. Dat
geldt ook voor ontvangen, verstuurde en zelfs verwijderde sms-berichten, de
belgeschiedenis en (verwijderde) foto- en videobestanden op deze apparatuur.
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Daarnaast behoort het opvragen van de pukcode, indien de pincode niet
beschikbaar of bekend is, het uitlezen van de SIM-kaart maar ook inzicht in
e-mail en overige online diensten vanaf de mobiele telefoon of tablet tot de
mogelijkheden.
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Social media &
online diensten
Bijna iedereen heeft ondertussen privé of zakelijk wel één of meerdere
e-mailadressen. U wilt wellicht weten of deze nog toegankelijk zijn als het
internetabonnement wordt beëindigd of dat u een alternatief e-mailadres
kunt opgeven waar alle bestaande (en nog steeds aan de overledene
geadresseerde) e-mail terecht kan komen.
Indien de overledene een eigen (zakelijke) website heeft wilt u misschien
weten waar deze is ondergebracht zodat u kunt beslissen of u deze website
wilt laten bestaan of juist wilt afsluiten. Ook het gebruik van social media als
Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram wilt u dan misschien wel beëindigen
en eventuele “volgers” op de hoogte stellen terwijl u niet beschikt over de
gebruikersnaam en/of het wachtwoord.
Daarnaast is het niet ondenkbaar
dat een overledene gebruik heeft
gemaakt van diverse (betaalde)
online diensten of abonnementen
op bijvoorbeeld Dropbox, Spotify,
Netflix, iCloud en OneDrive.
Voor het wijzigen of opzeggen
van al deze online diensten krijgt
u te maken met veel verschillende
(buitenlandse) instanties, lastige
processen, diverse eisen qua
informatie en verzoeken in een
vreemde taal.
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Digitale Nazorg kan voor u in kaart brengen welke e-mailadressen er in
gebruik zijn (geweest), welke social media profielen er nog actief zijn en
van welke online diensten gebruik is gemaakt en of de betaling eventueel
nog doorloopt. Indien gewenst beëindigen wij de online diensten en
abonnementen en zetten wij social media op een zogenaamde “in
memoriam-modus” of sluiten wij deze definitief af.
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Defecte gegevensdragers
Digitale Nazorg kan gegevens
herstellen van data die door
wissen, formatteren, een technisch
mankement, brand- en waterschade
of (natuur)rampen bedreigd worden of
niet meer benaderbaar zijn.
Dit kan het geval zijn bij een computer
of laptop welke bijvoorbeeld betrokken
is geweest bij een aanrijding of
valpartij waardoor de harde schijf
tikkende of gierende geluiden maakt
en niet meer opstart. Maar ook een
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gebroken geheugenkaart uit een fotoof filmcamera of een USB-stick die
beschadigd is geraakt en daardoor niet
meer benaderbaar is.
Neem ook contact met ons op indien
een gegevensdrager nat of vochtig
is geworden (bijvoorbeeld als gevolg
van een overstroming of valpartij in
het water) of de digitale gegevens op
apparatuur niet meer benaderbaar zijn
door brand- en roetschade.
In vrijwel alle gevallen kunnen wij de
data nog geheel of gedeeltelijk redden.

Data- en hardwarevernietiging
Computers, (externe) harde schijven, tablets, mobiele telefoons, USB-sticks en
geheugenkaartjes bevatten vaak informatie zonder dat men zich daar bewust
van is. Net als het simpel weggooien of weggeven van een (oud) paspoort of
rijbewijs, kan onzorgvuldig handelen met digitale gegevensdragers daardoor
bijvoorbeeld resulteren in (online) identiteitsfraude.
Op verzoek kunnen wij voor u iedere gegevensdrager tot
complete computersystemen gegarandeerd laten vernietigen.
Uiteraard inclusief een vernietigingsverklaring.
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Digitaliseren analoge media
Als nabestaanden kunt u de beschikking krijgen over analoge foto’s
of dia’s maar ook oude VHS, Betamax of Video 2000 videobanden.
Laat waardevolle momenten niet verloren gaan. Herinneringen zijn
dierbaar en onvervangbaar.
Digitale Nazorg zorgt er voor dat vele jaren aan familiegeschiedenis
en herinneringen ook voor volgende generaties nu en in de
toekomst beschikbaar blijft. Of het nu gaat om cassettebandjes,
tapes, LP’s, foto’s, dia’s, videobanden of super 8.
Wij kunnen alles digitaliseren en zetten het naar wens op CD-rom,
DVD, maar ook een externe harde schijf tot cloudopslag is mogelijk.
Vervolgens kunt u die bijzondere herinneringen behouden of delen
en met de hedendaagse mogelijkheden bekijken, waar en
wanneer u maar wilt.
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Digitaliseren documenten & administratie
Bij het verwerken van de papieren administratie of nalatenschap van een
overledene, kan er behoefte ontstaan om dit in korte tijd overzichtelijk en
zelfs digitaal doorzoekbaar te krijgen.
Digitale Nazorg kan al het papierwerk inscannen (tot A3) en digitaal
opslaan. Met het toepassen van tekstherkenning bespaart u een
hoop ruimte en tijd. U kunt zo razendsnel de gewenste pagina’s
opzoeken over bijvoorbeeld verzekeringen, contracten,
aankopen en afspraken.

Digitale Nazorg geeft antwoord op alle
vragen die zich na overlijden van een dierbare
kunnen voordoen op digitaal gebied
Wilt u meer weten over de mogelijkheden en oplossingen die wij kunnen bieden?
Kijkt u dan eens rustig op onze uitgebreide website: www.digitalenazorg.nl
U kunt ons uiteraard ook bellen voor persoonlijk advies of maatwerk.
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.
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Jeanette van der Meer

Digitale Nazorg heeft een samenwerking met:

Sander van der Meer

Digitale Nazorg
Generaal Bothastraat 43
2021 JP Haarlem
T : +31(0)23 202 53 80
E : info@digitalenazorg.nl
www.digitalenazorg.nl

Sander van der Spek
Kantoor
Herenstraat 48
3621 AR Breukelen
Postadres
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3620 AB Breukelen
T : 0346 769 011
M: 06 538 377 17
E : info@rondomlevenendood.nl
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