
Heb jij (tijdelijk) een steuntje 
in de rug nodig?

Ik help je met:

• opruimen en (re)organiseren van je huis
• opzetten en/of ordenen van je administratie
• opruimen en (re)organiseren na een overlij-     

den of scheiding
• het organiseren van je verhuizing
• het opstellen van een nalatenschapsdossier
• praktische en administratieve ondersteuning 

voor senioren

Laat mij je helpen om structuur aan te 
brengen in je huis en in je leven.
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Mijn naam is Miranda Voorneveld 

Als Professional Organizer/ Opruimcoach help 
ik met het aanbrengen van orde, overzicht en 
structuur in je leven.        

Met direct zichtbaar én 
voelbaar resultaat. Op 
een professionele en 
informele manier werk 
ik samen met jou naar 
een opgeruimd huis en 
een opgeruimd hoofd.  
Samen maken we de 
basis op orde én ik leer 
je hoe je het zo houdt.

• Verlang je naar meer ruimte, rust en 
overzicht in je huis en in je hoofd?

• Wil jij goed overzicht in je administratie?
• Kan je professionele hulp gebruiken bij het 

opruimen en ordenen na het overlijden van 
 een dierbare?

• Ga jij (of een familielid) binnenkort verhui-     
zen, maar ontbreekt het aan de tijd/energie 
om dit te organiseren?

• Loopt je mailbox over of staan je documen-
ten en bestanden door elkaar?

Dit geeft je:

• Orde en overzicht
• Ruimte in je huis en rust in je hoofd
• Meer tijd en energie over voor leuke dingen

Samen brengen we de basis op orde
De eerste afspraak is een telefonisch intake- 
gesprek. In dit gesprek nemen we je huidige 
situatie door en kijken we samen naar je 
wensen en wat voor soort hulp je van mij 
verwacht. Na deze kennismaking kunnen we 
een opruimsessie van 2,5 uur inplannen. 

Boek nu een kennismakingspakket 
voor €150,-



Nalatenschapsbegeleiding Welke hulp kan ik je bieden:
• Leegruimen van een woning
• Het uitzoeken en opruimen van persoonlijke 

bezittingen en kleding 
• Zakelijke afhandeling regelen na overlijden
     - Informeren instanties
     - Verzekeringen
     - Pensioenen
     - Bankzaken
     - Belastingen
     - Opzeggen van abonnementen,   
     contributies en lidmaatschappen,
     social media, etc
Vaak kan men pas echt beginnen met rouwen 
als de praktische zaken geregeld zijn.
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Opeens staat er een leeg huis vol herinnerin-
gen en spullen. Vaak veel spullen. Wie gaat 
bepalen wat ermee moet gebeuren? Wat 
bewaar je wel en wat niet? Waar gaan de 
spullen heen? Liggen er wensen vast? Wie 
gaat alles organiseren en regelen? Wie houdt 
het overzicht? Bij het afwikkelen van een 
nalatenschap komen ook veel administratieve, 
organisatorische en financiële zaken om de 
hoek kijken. Het inschakelen van een profes-
sional, speciaal opgeleid voor nabestaanden 
zorg, kan ervoor zorgen dat de regel zaken 
vlot verlopen. Hierdoor hebben de nabestaan-
den meer tijd voor hun rouwverwerking, 
zonder bijkomende stress over bijzaken.

Dankzij 
Hulp met opruimen 

sta je er niet alleen voor in 
emotionele en intensieve 

tijden.

Bel gerust 
06-81663365 

voor meer informatie.

Wilt u alles goed regelen voor uw nabestaan-
den? Ik help u met het opstellen van dit 
dossier. Het dossier is een overzichtelijk 
naslagwerk met informatie over onder meer 
persoonsgegevens, banken, verzekeringen, 
bezittingen, schulden, pensioenen, financiële 
verplichtingen, contracten, inlogcodes, 
vindplaatsen, lidmaatschappen en abonne-
menten. Ook uitvaartwensen kunnen in het 
nalatenschapsdossier worden vastgelegd. 
Deze maatwerkmap wordt bij je thuis 
opgesteld, waarna je deze ontvangt op een 
USB-stick en als papieren document.

Tijdelijk van €279,- voor €249,-

Nalatenschapsdossier 
Goed geregeld voor later!


