
 

Ziggur introduceert: het Ziggur gezinsaccount 

Waar bevindt uw kind zich online? Deze vraag speelt door het hoofd van veel ouders. Maar staan zij er 

bij stil dat dit niet alleen bij leven belangrijk is, maar vooral ook bij het overlijden van een kind? Want 

ouders weten over het algemeen niet waar hun kinderen online profielen hebben. Daarnaast is het erg 

lastig en tijdrovend om een profiel op bijvoorbeeld Hyves, Facebook, Twitter te laten aanpassen of 

verwijderen. Voor iedere ouder die zich hier liever geen zorgen over wil maken, ontwikkelt Ziggur het 

gezinsaccount.  

Ziggur gezinsaccount 

Vanaf 1 juli kan elke ouder dit gezinsaccount aanschaffen. Elk gezinslid kan in een eigen Ziggur account 

een overzicht maken van al zijn online profielen en aangeven wat ermee moet gebeuren na overlijden. 

Moet het profiel bijvoorbeeld worden opgeheven, of is het de wens om er een In Memoriam profiel van 

te maken? De gegevens die elk gezinslid opslaat in het eigen account, zijn niet voor de andere 

gezinsleden inzichtelijk. Wel zijn de accounts aan elkaar gekoppeld zodat bij overlijden van kind, 

automatisch de ouder of ouders als vertrouwenspersoon worden gezien. Ofwel: zij zijn degenen die 

Ziggur opdracht kunnen geven om de wensen van het kind te gaan uitvoeren. 

Kosten 

De kosten van het Ziggur gezinsaccount bedragen eenmalig € 199,-. Hiermee hebben alle kinderen tot 

18 jaar die op hetzelfde adres wonen als de ouder(s) een Ziggur Plus account. Het gezinsaccount kan 

aangemaakt worden door een van de ouders. 

Wanneer een kind de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt zal het account of omgezet worden in een gratis 

Zigguraccount of in een betaald Ziggur Plus account als het volwassen geworden kind hiervoor kiest. 

Bewustwording rondom digitale nalatenschap 

Ziggur zet zich in om de bewustwording te vergroten rondom de digitale nalatenschap. Kinderen hebben 

op jonge leeftijd al een uitgebreid digitaal profiel, maar zijn zich vaak niet bewust welke consequenties 

dit in de toekomst kan hebben. De introductie van het gezinsaccount kan een directe aanleiding zijn om 

de discussie hierover tussen ouders en kinderen op gang te brengen.  

Wat is Ziggur 

Ziggur geeft alle internetgebruikers de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er met hun online profielen 

en bezittingen moet gebeuren na hun dood. Ziggur voert hun wensen uit en ontzorgt daarmee de 

nabestaanden. Hun hoofd staat na het overlijden van een dierbare vaak niet naar het aanpassen van 

online profielen.  

Ziggur is een dienst van marketingcommunicatiebureau Calanza. 


