CHECKLIST VOOR UW INMEMORIAM WEBSITE
U gaat een persoonlijke webpagina maken voor uw nabestaande. We begrijpen dat er allerlei
emoties kunnen zijn die invloed kunnen hebben. Wij begrijpen dit en daarom hebben wij een
checklist voor u opgesteld. Omdat het gaat om een webpagina moeten alle gegevens digitaal
zijn.
Voordat u de gegevens gaat invullen en de foto’s gaat opsturen is het belangrijk om op uw
computer een mapje aan te maken waarin u alle onderdelen alvast kan klaarzetten. Hieronder
hebben wij een lijst gemaakt van de gegevens die we nodig hebben. U kunt deze lijst
aanvinken zodat u weet wat u nog nodig heeft.
Namen
o Juiste namen overleden persoon
o De datum van geboorte, geboorteplaats en eventueel land
o De datum van overlijden, plaats van overlijden en eventueel land
o De namen van de nabestaanden, hun relatie tot de overledene en hun woonplaats
o De naam van de uitvaartorganisatie
Belangrijke data en adressen
Het gaat om de adressen van de locaties waar de uitvaartonderdelen zullen plaatsvinden. We
begrijpen dat tijdstippen misschien nog niet duidelijk zijn. Probeer alles in een keer door te
sturen zodat de pagina in een keer klaar wordt gezet.
o De datum, tijdstip en adres van de uitvaartlocatie
o De datum, tijdstip en adres van de herdenkingsdienst
o De datum, tijdstip en adres van de locatie voor de begrafenis/ crematie
(Alle adressen worden dynamisch gemaakt zodat ze direct aan de navigatie gelinkt
worden)
Contactgegevens
Om u op een persoonlijke en duidelijke manier in dit proces te kunnen helpen hebben wij uw
contactgegevens nodig.
o Het correspondentieadres voor condoleance inclusief eventueel emailadres,
telefoonnummer
o Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon om de online link ook voor u
beschikbaar te maken (we sturen u de link via de email en via een WhatsApp bericht/sms)
o Het e-mailadres van de contactpersoon

Foto’s
Wat betreft foto’s probeert u zo hoog mogelijke resolutie voor de foto’s te gebruiken maar
niet groter dan 2 Mb per stuk.

o Foto’s: Er kunnen op verschillende plekken foto’s gebruikt worden. Maakt u vooraf een
selectie van de foto’s die u wilt gebruiken.
o Achtergrondfoto: Indien u zelf een foto voor de achtergrond van uw pagina aanlevert wilt
u dan een staande foto aanleveren.
o Foto’s condoleance berichten: maak vooraf een selectie voor foto’s die u wilt gebruiken.
Laat u deze vrij dan zorgt het designteam ervoor dat er een passende foto bij komt.
Liturgie
o Liturgie: De liturgie van de dienst kan als PDF en WORD document door gestuurd worden.
Deze kunt u later toevoegen. Het is belangrijk dat alle gegevens kloppen zoals de
gegevens van de locaties ed.
Muziek en video
Op de InMemoriam website kunt u de favoriete/ passende muziek laten horen van uw
geliefde. Wij hebben opties om beeldmateriaal en muziek te gebruiken.

o Playlist: Heeft u een playlist op Spotify stuurt u dan de link aan ons door. De link kunt u
kopiëren vanuit Spotify en aanleveren in het formulier.
o YouTube: Heeft u een YouTube kanaal dat u wilt gebruiken stuurt u dan de link naar ons.
Dit kunt u kopieren vanuit YouTube en aanleveren in het formulier.
Uw uitvaartleider kan eventueel helpen in het samenstellen van de lijst en de taak van u
overnemen. U kunt dit zelf met uw uitvaartleider afstemmen.
Mocht u vragen en/of suggesties hebben dan kunt u ons bereiken op info@inmemoriam.site
of kijken op de instructievideo. We zullen zo snel mogelijk reageren. Wij wensen u in deze tijd
sterkte en kracht maar ook momenten van vreugde en blijdschap aan alle mooie
herinneringen.
Met vriendelijke groet,
Team InMemoriam

