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Mijn uitvaartwensen

Naam   _______________________________________________________________

Adres   _______________________________________________________________

Woonplaats   _______________________________________________________________

Geboortedatum _______________________________________________________________

Telefoon  _______________________________________________________________

Partner van  _______________________________________________________________

Levensovertuiging _______________________________________________________________

Naam huisarts  _______________________________________________________________

Adres   _______________________________________________________________

Telefoon  _______________________________________________________________

Wanneer ik overlijd wil ik graag dat de volgende personen als eerste op de hoogte worden gebracht:

Naam   _________________________________________________________
Relatie   _________________________________________________________
Adres   _________________________________________________________
Telefoon/Mobiel _________________________________________________________
E-mail   _________________________________________________________

Naam   _________________________________________________________
Relatie   _________________________________________________________
Adres   _________________________________________________________
Telefoon/Mobiel _________________________________________________________
E-mail   _________________________________________________________

Ik ben wel / niet in het bezit van een donorcodicil.
Ik ben wel/ niet in het bezit van een testament.
Zo ja:
Naam notaris  _________________________________________________________
Adres   _________________________________________________________
Telefoon  _________________________________________________________

Nabestaanden kunnen informatie over een testament opvragen bij het Centraal Testamentenregister, 
Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag. telefoon: 0900- 1144114
Ik ben wel / niet in het bezit van een uitvaart -levensverzekering.
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Maatschappij:  ________________________________  Polisnummer __________
Zo ja:
Het betreft een:
o Levensverzekering
o Kapitaalverzekering ( keert een bedrag uit bij overlijden)
o Natura verzekering ( verstrekt een afgesproken pakket bij overlijden)

Waar liggen belangrijke papieren & gegevens

Trouwboekje  ___________________________________
Polissen  ___________________________________
Bankbescheiden ___________________________________
Contracten  ___________________________________
Adressenlijsten  ___________________________________
Abonnementen  ___________________________________

Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt geregeld door:
o Samenspraak Uitvaartzorg. tel: 06 15215070 ( dag en nacht bereikbaar)
o Anders, te weten  _______________________________________________________________

Ik wil graag dat mijn lichaam wordt:
o Begraven
o Bijgezet in een bestaand graf, op begraafplaats ____________________Grafnummer_____
o Gecremeerd.
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Rondom het afscheid

Ik wil graag dat de laatste verzorging wordt gedaan door:
o Mijn familie
o Familie samen met de uitvaartbegeleidster
o De uitvaartbegeleidster

Ik wil graag de volgende kleding aan: ___________________________________________________

Ik wil graag:
o Een eenvoudige houten kist.
o Een kist in een bepaalde kleur, te weten _______________________________________________
             (U kunt hier eventueel het RAL nummer van de verfkleur vermelden.)
o Een wade in combinatie met een opbaarplank.
o Mogen mijn dierbaren bepalen.

Ik wil graag opgebaard worden:
o Thuis
o Aula  van een uitvaartcentrum, te weten________________________________________________
o Elders: ______________________________________________________________________________

Ik wil graag dat belangstellenden worden uitgenodigd middels:

o rouwbrieven
o advertentie in _____________________________________________________________( naam krant)
o beide

De volgende tekst wil ik graag op de rouwbrief en/of in de advertentie:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Rouwvervoer

Ik wil graag vervoerd worden in:
o Rouwauto,  ______________________________________________ kleur:
o	 Uitvaartfiets
o Uitvaartbus
o Koets
o Loopkoets
o Motor met zijspan
o Anders, te weten ____________________________________________________
o Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Ik wil graag wel /geen volgauto’s voor mijn dierbaren.
Zo ja: ________________ ( aantal)
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Het Afscheid

Gelegenheid om afscheid te nemen, met een open / gesloten kist
oAlleen familie
oFamilie en vrienden
oAlle belangstellenden

Ik wil graag dat mijn afscheidsviering wordt gehouden in:
o De kerk waar ik toe behoor, te weten ______________________________________________
 met / zonder avondwake
o n het crematorium met / zonder geestelijke.
o In een uitvaartcentrum, te weten  ______________________________________________
o Elders, te weten ______________________________________________________________________
o Mogen mijn dierbaren bepalen.

Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag dat naar de volgende gezangen / muziek geluisterd kan worden:
o ______________________________________________________________________________________________
o ______________________________________________________________________________________________
o ______________________________________________________________________________________________
o ______________________________________________________________________________________________
o ______________________________________________________________________________________________

( Op de website www.crematoriatwente.nl kunt U delen van vele muziekstukken beluisteren. Dit kan u miss-
chien helpen bij het maken van een keuze)

Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag  wel / geen sprekers.
Indien wel, hierover heb ik contact gehad met:
Naam  ____________________________________________
Telefoon ____________________________________________
Relatie  ____________________________________________

Ik wil graag wel / geen bloemen en / of kransen bij mijn uitvaart.

Zo ja, kleur  en soort __________________________________________________
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Na de afscheidsceremonie.

Bij begraven, wil ik graag dat de kist:
o Daalt in aanwezigheid van familie
o Daalt in aanwezigheid van alle belangstellenden
o Daalt wanneer iedereen weg is

Bij cremeren, wil ik graag 
o Dat dierbaren mij tot het laatst toe begeleiden ( meegaan naar de crematie ruimte)
o Laat ik over aan mijn dierbaren.

Ik wil graag de mensen  na de afscheidsceremonie iets aanbieden in:
o Het crematorium
o Elders, te weten __________________________________________________________________________
o Laat ik over aan mijn dierbaren

Dat “iets” bestaat uit _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Gedenkteken op mijn graf:
o Platte steen
o Staande steen
o Geen gedenkteken
o Anders, te weten__________________________________________________________________________

Ik wil graag dat mijn as:
o Wordt uitgestrooid op/in ________________________________________________________________
o Wordt bijgezet in een urn in een columbarium
o Wordt bijgezet in een urnengraf
o Wordt verwerkt in een sierraad
o Mogen mijn dierbaren bepalen
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Ik wil al mijn dierbaren bedanken, voor het feit dat ze bij het regelen van mijn uitvaart, rekening houden met 
mijn wensen.

Plaats _____________________         Datum: __________________________________________________________

Handtekening:

Aan dit document kan geen enkele rechtsgeldigheid ontleend worden. Het is een wensendocument!
Het is raadzaam dit formulier bij uw andere waardevolle documenten te bewaren, en tevens uw 
dierbaren op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van dit document.

U kunt uw nabestaanden een zorg uit handen nemen door een adressenlijst toe te 
voegen van mensen die u  bij uw uitvaart wilt uitnodigen.

Wanneer u dit document opstuurt naar:  Samenspraak Uitvaartzorg
      Marion Bollongino
      Johanna Naberlanden 57 
      7542 NZ Enschede
      E: marion@samenspraakuitvaartzorg.nl

zullen wij het zorgvuldig in een dossier opslaan en bij overlijden kenbaar maken aan uw 
dierbaren.
                             

 


