
Uitvaartwensen

Naam:
 

Datum:



Naam:
Voornamen:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Geloofsovertuiging:
BSN:
Partner van:

BSN:
Telefoon:

Huisarts:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Geregistreerd als donor:
Overlijdensverzekering:

Naam verzekering:
Polisnummer:
Medische info (bijv. pacemaker):
 
 

Gegevens



Personalia opdrachtgever:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
 

2. Naam:
Familieverhouding:
Telefoon:
E-mail:
 

3. Naam: 
Familieverhouding:
Telefoon:
E-mail:
 
 
 
 
 

Naam:
 

Handtekening opdrachtgever:
 
 
 
 
 
 
 

 

1.

Direct na mijn overlijden moeten de volgende
personen op de hoogte worden gesteld

Plaats:

 

Datum:



Notities

.................................................................................................

..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
.
.
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..
 
.................................................................................................
..



A1. Uitvaartverzorger 
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door ..............   
Naam onderneming:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden 
Anders, namelijk ..............    
Evt. toelichting ..............      
 
A2. Wilt u begraven of gecremeerd worden? 
Ik wil begraven worden      

algemeen graf      
eigen graf      
familiegraf bij  

Ik wil gecremeerd worden   
In crematorium ............................................  te ..............
Ik wil een uitvaart in de lijn van mijn geloofsovertuiging

Naam instelling of persoon: 
Telefoonnummer:

Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Mijn
lichaam heb ik aangemeld bij ziekenhuis ..............     
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
A3. Plaats van opbaren
Ik wil niet opgebaard worden
Ik wil graag thuis opgebaard worden
Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Anders, namelijk      
Evt. toelichting: ..............      
 
 
 

A. Voor de uitvaart



A4. Manier van opbaren 
Op bed
Opbaarplank
Open kist
Gesloten kist
Anders, namelijk ..............
 
A5. De laatste verzorging door
Uitvaartverzorger
Uitvaartverzorger samen met ..............     
Iemand anders, namelijk ..............
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
 
A6. KledingKleding:
-     Ik wil graag de volgende kleding aan: ..............
-     Of stijl/soort kleding: ..............     
-     Eventuele sieraden: ..............     
-     Eventuele make-up: ..............      
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.
Evt. toelichting: ..............     
 
A7. Bezoek bij opbaren 
Alleen bezoek voor familie. 
Bezoek voor familie en belangstellenden. 
Bezoek stel ik niet op prijs 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting:      
 
 
 
 
 
 
 

A. Voor de uitvaart



A8. Afscheid nemen | kist sluiten | wie is hierbij aanwezig 
Thuis 
De avond voor de uitvaartplechtigheid 
Voor aanvang van de plechtigheid 
Geen condoleancebezoek 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
A9. Rouwdrukwerk Voor de uitvaart Na de uitvaart 
Geen rouwkaarten
Na de uitvaart 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Zorg voor een compleet adressenbestand bij voorkeur in Excell
Evt. toelichting ..............     
 
A10. Stijl van rouwdrukwerk
 Klassiek | neutraal |modern 
Eigen ontwerp | soort papier 
Foto, namelijk (omschrijf evt. foto of bestand) ..............      
Evt. toelichting ..............    
Ik wil dat de rouwkaarten per post worden verzonden
Ik wil dat de rouwkaarten per e-mail worden verzonden 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
 
A11. Omschrijving stijl van kaart  
 
.....................................................................................................   
(Voeg eventueel een voorbeeld toe.) 
 
A12. Tekst | gedicht voor rouwkaart 
 
....................................................................................................
     
 
 

A. Voor de uitvaart



A13. Advertentie 
Weekblad 
Krant 
Geen advertentie 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
A14. Gedachteniskaartjes | bidprentjes (bij ceremonie) 
Geen voorkeur 
Niet gewenst 
Ja, mijn voorkeur gaat uit naar 
...................................................................................................     
(Voeg eventueel een voorbeeld toe) 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
A15. Kist 
Lijkwade 
Kist, eventuele wensen hierover          
- Uitstraling  

eenvoudig /  luxe          
-  massief hout / spaanplaat  & fineer / karton in kist / karton          
- Houtsoort grenen / vuren / populieren / eiken  elzen          
- Kleur: ..............              
- Bekleding       
Ik heb een afwijkende wens       
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
 
     
 
 
 
 
 

A. Voor de uitvaart



A16. Voorwerpen bij / in kist 
Bloemversiering bij de kist. Mijn voorkeur gaat uit naar ..............      
In plaats van bloemen wil ik ..............
Kruisje in kist 
Ander voorwerp in kist, namelijk ..............      
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............      
 
A17. Vervoer van kist 
Klassiek rouwauto 

Kleur: ..............                 
Merk:  ..............

Ik heb een andere wens       
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............    
 
 A18. Volgauto's 
Nee 
Ja, .............. (aantal)
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
A19. Uitnodigen voor afscheidsplechtigheid 
Familie  
Familie, vrienden  
Familie, vrienden, collega’s, kennissen 
Iedereen die dit wenst 
In besloten kring 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
     
 
 
 
 

A. Voor de uitvaart



B1. Plaats van de uitvaart
Uitvaartcentrum ..............    

Begraafplaats ..............             
Eventuele gegevens graf ..............   
Crematorium  ..............     

Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............    
 
B2. Religieuze wensen 
Ik wil geen religieuze uitvaart 
Ik wens een religieuze uitvaart     
Mijn geloofsovertuiging is ..............   
Voorkeur voor kerk, moskee, aula of anders ..............      
Voorkeur voor geestelijke      
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............      
 
B3. Begeleiden van de baar door 
Dragers  
Naasten, namelijk ..............     
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
 
B4. Begeleiden van de baar op welke manier 
Begeleiden rijdende baar  
Kist met de hand gedragen 
Kist op de schouders 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
     
 
 
 
 
 

B. Dag van de uitvaart



B5. Sprekers 
Ik stel sprekers op prijs. Eventuele namen ..............      
Ik wil graag een ceremoniespreker. Eventuele naam ..............     
Ik wil liever geen sprekers  
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
B6. Muziek en opnames 
Ik wil liever geen muziek 
Ik wil graag muziek, namelijk ..............     
Ik wil graag dat er live muziek gespeeld wordt door ..............     
Muziek moet op juiste wijze aangeleverd worden na instructies van de
locatie van de plechtigheid          
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............       
 
B7. Beeldmateriaal  
Ik wil liever dat er geen beeldmateriaal van mij te zien is tijdens de
uitvaart 
Ik wil graag dat er beeldmateriaal van mij te zien is, 
namelijk ..............   
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
B8. Registratie plechtigheid 
Opname DVD 
Geluidsopname (CD) 
Fotoreportage, eventueel naam fotograaf ..............    
Geen registratie graag 
Ik heb een afwijkende wens, namelijk ..............      
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
     
 
 

B. Dag van de uitvaart



B9a. Bij crematie |  bij het afsluiten van de plechtigheid 
Wil ik dat mijn kist in het bijzijn van nabestaanden aan het oog wordt
onttrokken 
Wil ik dat de familie als laatste de aula verlaat 
Wil ik dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste afscheid 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting       
 
Wil ik dat mijn naasten mij begeleiden naar de oven 
Wil ik niet dat mijn naasten mij begeleiden naar de oven 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting      
 
B9b. Bij begrafenis | bij het afsluiten van de plechtigheid wil ik dat mijn
kist      
Boven het graf blijft      
In het bijzijn van nabestaanden langzaam in het graf zakt 
In het bijzijn van nabestaanden tot aan het maaiveld zakt 
Wil ik dat de familie als laatste het graf verlaat 
Wil ik dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste afscheid 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting      
 
B10. Bij begrafenis | ceremonie bij het graf 
Ik wens nog sprekers bij het graf 
Ik wens nog muziek bij het graf 
Ik heb een andere wens       
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting      
 
 
     
 
 
 

B. Dag van de uitvaart



B11. Bij begrafenis | eerbetoon langs het graf met 
Strooibloemen 
Schepje zand 
Anders, namelijk ..............     
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............    
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Dag van de uitvaart



C1. Bijeenkomst | condoleren na de uitvaartplechtigheid 
In de aula van het uitvaartcentrum 
Elders, namelijk ..............      
Geen bijeenkomst 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting .............    
 
C2. Catering tijdens bijeenkomst 
Koffie | thee Iets lekker daarbij 
Alcoholische dranken 
Frisdrank | sap 
Broodjes Snacks | fruit 
Bijzondere dingen | gerechten ..............     
Alle consumpties  
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............   
 
C3. Overige bijzonderheden bijeenkomst 
 
....................................................................................................  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Vlak na de uitvaart



D1. Bij crematie | ik wil dat mijn as wordt bewaard 
In een urn 
In iets anders, namelijk ..............     
In een urnenmuur of –tuin wordt gezet van begraafplaats ..............      
Urn bijzetten in het graf van ..............      
(Gedeeltelijk) in een sieraad wordt verwerkt, namelijk ..............     
Urn mee naar huis door volgende persoon ..............       
Ik heb een andere wens ..............       
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............      
 
D2. Bij crematie | eventueel as verstrooiing 
Op strooiveld van het crematorium 
Op zee per boot, per vliegtuig | per vuurpijl 
Elders, namelijk ..............     
Ik heb een andere wens ..............      
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
D3. Gedenksteen | monument 
Ik heb er ideeën over

 - Omschrijving ......................................................................    
 - Materiaal ............................................................................     
 - Vorm ..................................................................................   
 - Ongeveer afmeting ............................................................    
    (Voeg eventueel een voorbeeld toe.) 

Hoeft niet 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting
 
 
     
 
 
 

D. Na de uitvaart



D4. Tekst op gedenksteen of monument 
Niet van toepassing 
Ja 
Nee 
Eventuele tekst op gedenksteen     
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............     
 
D5. Dankbetuigingen 
Verstuur rouwbedankjes 
Overhandig rouwbedankjes na plechtigheid 
Plaats dankbetuiging advertentie 
Geen rouwbedankjes 
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Evt. toelichting ..............
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Na de uitvaart



E1. Ik beschik over de volgende documenten 
Testament bij de notaris. Naam notaris      
Donorcodicil (geregistreerd als donor) 
Uitvaartverzekering                  

Maatschappij ......................................................................
Polisnummer ......................................................................      

Levensverzekering     
Polisnummer ......................................................................     

Bankrekeningen ......................................................................    
Kopie paspoort | identiteitskaart 

 
E2. Ik heb een executeur testamentair
 
...................................................................................................       
 
E3. Ik wens dat de voogdij over mijn minderjarige kinderen vervuld wordt
door 
 
...................................................................................................     
 
E4. De adressen voor de rouwkaarten zijn hier te vinden\
 
...................................................................................................      
 
E5. Belangrijke administratie is hier te vinden 
 
...................................................................................................     
 
E6. Overige wensen | toelichtingen bij dit uitvaartwensen-document
 
...................................................................................................
 
 
     
 

E. Overige praktische informatie



E7. Hoe belangrijk is dit document?
Ik wil dat de uitvaart precies zo gaat als hier omschreven
Ik laat mijn nabestaanden mijn wensen vrij interpreteren
Ik stel het op prijs als niet afgeweken wordt van de volgende wensen
(geef de nummers van de betreffende vragen)
 
..................................................................................................
 
Toelichting over het gebruik van dit document
 
..................................................................................................
 
..................................................................................................
 
E8. Inlogcodes | wachtwoorden | pincodes toegankelijk hebben voor
nabestaanden
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Overige praktische informatie



Mail dit formulier naar tenminste één van de personen, genoemd op blz.
2.  
 
Ik mail dit document naar: ..............    
 
Print dit ook uit en voorzie blz. 2 van handtekening, plaatsnaam en
datum. 
Vergeet u niet op elke pagina uw paraaf te zetten. 
 
U kunt dit formulier natuurlijk altijd aanpassen en opnieuw mailen en
ondertekenen. 
 
E9. Als laatste:
Waar bewaart u de geprinte en ondertekende versie van dit formulier?
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Overige praktische informatie


