Persoonlijke uitvaartwensen
van:
………………………………………..

Persoonlijke gegevens
Achternaam …………………………………………………………
Voornamen (voluit) …………………………………………………………
Geboortedatum …………………………………………………………
Geboorteplaats …………………………………………………………
Burgerlijke staat …………………………………………………………
O Samenwonend met …………………………………………………………
O Gehuwd met …………………………………………………………
O Eerder gehuwd met …………………………………………………………
O Weduwe/weduwnaar van
…………………………………………………………
O Gescheiden van …………………………………………………………
Nationaliteit …………………………………………………………
Godsdienst …………………………………………………………
BSN (vh sofinummer) …………………………………………………………
Donorcodicil aanwezig …………………………………………………………
Ondertekening
Plaats …………………………………………………………
Datum …………………………………………………………
Handtekening …………………………………………………………

Laatste rustplaats
Ik wil
O een begrafenis
O een crematie
O mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap
(papieren
bijgevoegd)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Laatste verzorging
Ik wil verzorgd worden door
O de uitvaartverzorger
O familie met de uitvaartverzorger
O thuiszorg (als u hier al gebruik van maakte)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Kleding
O voorkeur:
...........................................................................................
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Bijzondere wensen (bril, sieraden, haar, make-up e.a.):
...................................................................................................
...................................................................................................

Opbaring
Ik wil opgebaard worden
O thuis
O op bed
O in de kist
O in een rouwcentrum
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:
...................................................................................................
...................................................................................................
Kist (of ander omhulsel)
Materiaal:
O Kist
O spaanplaat met houtfineer
O massief hout
O populieren O eiken O vuren O beuken O steigerplanken
O anders: ..................................................................................
O mand (O bamboe O pandanus O bananenblad O wilgenteen
O wade
O kleur: ...............................................

Bekleding:
O gerimpeld O strak
O ongebleekt katoen
O satijn wit O satijn champagne
O gekleurd satijn, kleur: ................................................
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Afscheid
O iedereen moet in de gelegenheid zijn afscheid van me te
nemen (kist open)
O alleen degenen die gevraagd worden, mogen afscheid
nemen (kist open)
O afscheid met de kist dicht:
O voor iedereen O voor overige belangstellenden
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:
...............................................................................................

Vervoer
Ik wil graag op de volgende manier vervoerd worden:
O staatsievervoer, rouwauto (Cadillac);
kleur: O zwart O grijs O bordeauxrood O blauw O wit
O uitvaartbus
O uitvaartmotor (zijspan)
O uitvaartfiets
O uitvaartcaravan
O oldtimer
O rouwboot
O rouwkoets (met O witte O zwarte paarden; diverse
stalhouderijen)
O loopkoets
O uitvaarttruck
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:
...............................................................................................
Volgauto’s:
O wel volgauto(‘s)
O geen volgauto(‘s)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Kerkelijke of Niet-kerkelijke uitvaart
O Ik wil geen kerkelijke uitvaart
O Ik wil wel een kerkelijke uitvaart
O Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Kerkelijke uitvaart
Geloof:
...................................................................................................
Voorganger:
...........................................................................................
te bereiken op (telefoon):
........................................................................
De afscheidsdienst moet gehouden worden:
O in de kerk; adres:
....................................................................................
O in de aula; adres:
....................................................................................
O andere plaats; adres:
...............................................................................
Inhoudelijke wensen (bijv ten aanzien van liederen,
schriftlezing, kaarsen):
...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................

Wilt u gebruik maken van
O organist; naam:
......................................................................................
O koor; naam:
………………………………………………………………………………………..
O anders:
..................................................................................................
Niet-kerkelijke uitvaart
O Ik wil geen afscheidsbijeenkomst
O Ik wil wel een afscheidsbijeenkomst en die moet gehouden
worden op
adres:___________________________________________
De afscheidsbijeenkomst moet geleid worden door:
O familie
O de uitvaartverzorger
O funerair spreker
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O anders:
...............................................................................................

Inhoud afscheidsplechtigheid
Muziekstuk(ken):
1.
...................................................................................................
2.
...................................................................................................
3.
...................................................................................................
4.
...................................................................................................
O geen muziek
Spreker(s):
1.
...................................................................................................
2.
...................................................................................................
3.
...................................................................................................
O geen sprekers

Andere rituelen:
1.
...................................................................................................
2.
...................................................................................................
3.
...................................................................................................
O geen rituelen
O besloten kring
O voor iedereen toegankelijk
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Begrafenis
Ik wil begraven worden op begraafplaats (naam):
......................................
te:
...................................................................................................
O nieuw graf:
O graf met uitsluitend recht (eigen graf voor 20 of 30 jaar)
O algemeen graf (meerdere personen boven elkaar, max 10
jaar)
O bestaand graf; bij (naam): ..................................... grafnr:
....................

Ik wil dat de kist:
O helemaal daalt
O helemaal niet daalt
O daalt tot bovenkant aarde (zgn. maaiveld) (indien mogelijk)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O Ik wil een samenkomst ná de begrafenis in de aula van de
begraafplaats
O Ik wil een samenkomst ná de begrafenis op een andere
locatie op adres:
...................................................................................................
...................................................................................................
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Grafmonument (begrafenis)
O Bestaand grafmonument (bijzetting); grafmonument mag
tijdelijk
verwijderd worden door (naam):
...................................................................................................
...................................................................................................
O Toe te voegen tekst:
...................................................................................................
...................................................................................................

O Grafmonument bestellen bij steenhouwer:
................................................
O Voorkeuren:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
O Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Crematie
Ik wil gecremeerd worden in crematorium (naam):
.............................................................. te
............................................
O Ik wil wel / niet vergezeld worden door mijn naaste(n) naar
de oven (niet
bij elk crematorium mogelijk)
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over
O Ik wil een samenkomst ná de afscheidsbijeenkomst in de
koffiekamer van
het crematorium
O Ik wil een samenkomst ná de afscheidsbijeenkomst op een
andere locatie:
...................................................................................................
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Asbestemming (crematie)

O Bijzetten:
.............................................................................................
O Verstrooien, plaats:
..............................................................................
O Op zee O In ballon O urnengraf bij crematorium O
urnengraf bij
begraafplaats
O Mijn as ter beschikking stellen aan mijn nabestaanden
O Anders:
................................................................................................
Dragers
O Ik wil gebruikmaken van dragers van de uitvaartverzorger
O Ik wil gedragen worden door:
...................................................................................................
...................................................................................................
O Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Bloemen
O Ik wil geen bloemen;
wel / niet op de kaart vermelden
O In plaats van bloemen collecte voor instelling/organisatie
(advies dit wel op
de kaart te vermelden):
...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
O Ik wil wel bloemen: soort/kleur:
...............................................................
O Ik wil wel bloemen maar geen (soort/kleur):
.............................................
O Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Rouwkaarten
O Er worden geen rouwkaarten verstuurd
O Er worden wel rouwkaarten verstuurd; aantal ca.: ......
O Rouwkaart na uitvaart verzenden (bij uitvaart in besloten
kring)
O Rouwkaart per email verzenden
O Dankbetuiging versturen
O Bidprentje versturen

Wensen t.a.v. het ontwerp:
O geen
O ontwerp bekend (voorbeeld in bijlage)
O afbeelding:
..............................................................................................
O overig (lettertype, kleur etc.):
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
O vermelden ‘bedanken zorginstelling, dokter etc.’
O vermelden overleden partner O met / zonder
overlijdensdatum
O vermelden overleden naasten
O vermelden huisdier(en)
O tekstvoorstel:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................
O dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Advertenties
O Geen advertentie(s)
O Advertentie(s) in:
...................................................................................................
O Tekst van rouwkaart overnemen
O Andere tekst, namelijk:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
O Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
Verzekering
Ik heb de volgende kapitaal / natura uitvaartverzekering:
nummer .................................. bij
.........................................................
nummer .................................. bij
.........................................................

Testament
U kunt gekozen hebben voor een testament, waarin uw
wensen op financieel
gebied zijn vastgelegd. In geval van voogdij is het ook
belangrijk een
testament op te laten maken.
Een testament is opgemaakt door de notaris, die het ook
bewaart. De inhoud
blijft geheim tot na uw overlijden. Wanneer het testament
belangrijke
informatie bevat aangaande de uitvoering van uw uitvaart, is
het raadzaam de
uitvaartverzorger in de gelegenheid te stellen contact op te
nemen met de
betreffende notaris.
Met betrekking tot het opstellen van uw testament kunt u
altijd informeren bij
een notaris van uw keuze.

O wel een testament bij notaris:
(naam):
..................................................................................................
(adres):
...................................................................................................

(pc en plaats):
............................................................................................
Bijzonderheden:
...................................................................................................
...................................................................................................
O geen testament

Belangrijke instanties
Mijn accountant / boekhoudkantoor is:
(naam):
...................................................................................................
(adres):
...................................................................................................
(pc en plaats):
..........................................................................................
Mijn belastingzaken worden behandeld door:
(naam):
...................................................................................................
(adres):
...................................................................................................
(pc en plaats):
..........................................................................................
Mijn verzekeringen worden behandeld door:

(naam):
...................................................................................................
(adres):
...................................................................................................
(pc en plaats):
..........................................................................................

Mijn bankrelaties:
1. .................................................................(nummer)
2. .................................................................(nummer)
3. .................................................................(nummer)

Bijlagen
O Ja (denk ook aan:)
O adressenlijst
O trouwboekje
O donorcodicil
O kopie ID/paspoort
O polissen
O Nee

Bijzonderheden:
...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................

