Mijn uitvaartwensen.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam

:

……………………………………

Voornamen

:

……………………………………

Geboortedatum

:

……………………………………

Geboren te

:

.……………………………………

Adres

:

..…………………………………..

Postcode en woonplaats :

..…………………………………..

Burgerlijke staat
O

Gehuwd / geregistreerd partnerschap

O

Samenwonend

O

Ongehuwd

O

Weduwe / weduwnaar van
Naam partner

…………………………………….

Dit overzicht is door mij vast gelegd als uitgangspunt voor het regelen en uitvoeren van
mijn uitvaart.

Datum:

………………………………………………….

Handtekening:

.………………………………………………..

VERZEKERINGEN
Uitvaartverzekering bij

………………………………………

Hoogte uitkering

………………………………………

Herverzekering bij

………………………………………

Polisnummer

……………………………………….

Verzekerd bedrag

……………………………………….

DRUKWERK
Adreslijst bijgevoegd?

……………………………………….

Advertentie plaatsen in

………………………………………..

VERZORGING EN OPBARING
VERZORGING:
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:
O

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” te Havelte

O

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O

Anders, namelijk
…………………………………………………………………..

OPBARING:
O

Ik wil graag thuis opgebaard worden

O

Ik wil worden opgebaard in het mortuarium

O

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

O

Elders, namelijk
………………………………………………………………………

BEGRAFENIS/CREMATIE
O

Begrafenis

O

Crematie

KLEDING
O

Dagelijkse kleding

O

Kostuum

O

Nachtkleding

O

Extra wensen (bijv. foto, rozenkrans, eigen kussen)
……………………………………………………………………….

VERVOER
O

Kleur rouwauto (grijs / zwart / anders)

….……………………

O

Volgauto’s (grijs / zwart / anders)

..……………………

MUZIEK
O

Voorkeur betreffende muziek ……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

O

Muziek naar keuze van de nabestaanden

O

Geen muziek

BLOEMEN
O

Voorkeur betreffende bloemen

O

Bloemlinten met tekst

O

Geen bloemen

……………………………..

KERKDIENST
O

Mijn geloofsovertuiging is

………………………

O

Wel / geen kerkdienst na overlijden

………………………

O

Kerk waar dienst gehouden zal worden

………………………

O

Voorganger

……………………….

O

Liturgie opstellen ja / nee

……………………….

O

Bidprentje opmaken ja / nee

……………………….

O

Bepaalde wensen op kerkelijk gebied

……………………….

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

AFSCHEIDSPLECHTIGHEID/CONDOLEANCE
O

Wel / Geen uitvaartdienst

……………………

O

In tegenwoordigheid van alleen naaste familie

……………………

O

In tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden ……………………

O

Kist open / gesloten / foto erop

……………………

O

Een uitvaartdienst in stilte

……………………

O

Aanduiding wie de dragers zullen – professioneel of familie

……………………

O

In memoriam door spreker / familie

……………………

O

Wensen betreffende een gedicht of citaat

……………………

O

Wie zal de kist sluiten

……………………

O

Na afloop van de plechtigheid zal de kist dalen / wegglijden /
blijven staan
……………………

O

Na de plechtigheid wel / geen koffietafel

……………………

O

Na de plechtigheid koffie met cake o.i.d.

……………………

O

Andere consumpties, te weten

……........................

ASBESTEMMING
O

Verstrooien / bewaren

O

Verstrooiing op strooiveld crematorium
- wel / niet in bijzijn van familie

O

Verstrooiing op zee
- per schip / vliegtuig
- wel / niet in bijzijn van familie

…………………………………

O

Verstrooiing elders, te weten

…………………………………

O

As bus bij laten zetten in een columbarium,
Urnengraf of urnenmuur
- wel / niet in bijzijn van familie

…………………………………

O

Gedenkplaatje

…………………………………

O

Anders. Te weten

…………………………………

…………………………………

BEGRAAFPLAATS
O

Wensen betreffende het graf
-

een algemeen graf

…………………………………

-

een (beschikbaar) eigen graf

…………………………………

-

naam en plaats begraafplaats

…………………………………

-

vak, klasse en nummer

…………………………………

ALGEMENE ZAKEN
O

Betreffende een donor codicil

-

mijn weefsel is wel / niet beschikbaar
gesteld voor transplantatie

-

mijn donor codicil is te vinden in / bij

-

ik laat de keuze over aan mijn familie

…………………………………

-

ik laat de keuze over aan een specifiek
persoon, te weten

…………………………………

Mijn lichaam is wel / niet beschikbaar
gesteld aan de wetenschap
De papieren daarvoor liggen opgeborgen in / bij

………………………………..

O

…………………………………

Direct na mijn overlijden handelen zoals daar
vermeld
O

Mijn vaste notaris is

…………………………………

O

Wel / niet een testament opgemaakt

…………………………………

O

Mijn executeur is

…………………………………

Onder voorbehoud dat mijn wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn wens ik dat hier
naar eer en geweten gevolg aan zal worden gegeven.
Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de
beslissing over aan hen die de zorg voor de regeling op zich nemen.
Behoudens een notarieel testament, herroep ik hiermee alle eerdere door mij schriftelijk,
mondeling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen en verklaar deze
wilsbeschikking geheel vrijwillig en bij volle verstand te hebben ingevuld en ondertekend.
Datum:

Handtekening:

………………………………

……………………………………………….

