Uitvaartwensen van
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………....................

Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:

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

Postcode:

………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………………….

Geboren op: ………………………………………… te: ………………………………………………………………………………………
BSN:

………………………………………… tel: ………………………………………………………………………………………

Burgerlijke staat:
 ongehuwd gehuwd met weduwe/weduwnaar van partner van gescheiden van:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum huwelijk: …………………………………… te: ……………………………………………………………………………………….
Godsdienst / kerkelijke gezindte: ………………………………………………………………………………………………………….
Ik ben:

 geen orgaandonor

 wel orgaandonor. Het donorcodicil ligt: …………………………………………...

Ik heb:

 geen testament.

wel een testament. het berust bij notaris:

Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:

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

Postcode:

………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………………….

Naam van degene die zorg zal dragen voor de regeling na mijn overlijden:
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:

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

Postcode:

………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………………………………….

Geboren op: ………………………………………… te: ………………………………………………………………………………………
BSN:

……………………………………….. telefoon: …………………………………………………………………………….

Relatie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Verzekeringen of depositorekening voor de uitvaart
Gegevens polissen
Naam maatschappij:

Polisnummer:

Verzekerd bedrag:

…………………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………………..

Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat
hieraan naar eer en geweten gevolg wordt 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 regelingen op
zich namen.
Ik verklaar deze uitvaartwensen geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend
d.d. …………………………………………………….. te ………………………………………………………………………………………

Mijn handtekening: …………………………………………………………………………………….

Ik leg hierbij het volgende vast:

Uitvaartonderneming

Bericht van mijn overlijden moet onmiddellijk doorgegeven worden aan:
Anja van Heeswijk Uitvaartzorg te Leerdam – telefoon 06-12756266 (dag en nacht bereikbaar)
Ik wens dat deze onderneming mijn uitvaart zal verzorgen.

Begrafenis of crematie
Ik wens dat mijn stoffelijk overschot zal worden begraven.
Ik wens dat mijn stoffelijk overschot zal worden gecremeerd.
Mijn familie mag dat bepalen

Opbaren
Ik wil zo mogelijk thuis worden opgebaard.


Ik wil worden opgebaard in Herinneringshuis De Einder te Rhenoy

Ik wil elders opgebaard worden, nl: …………………………………………………………………………………….
ik wil niet worden opgebaard
Mijn familie mag dat bepalen
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Uitvaartdienst of -plechtigheid
Er moet een dienst of plechtigheid gehouden worden in:
de kerk, adres: ………………………………………………………. woonplaats: ………………………………………
herinneringshuis de Einder te Rhenoy
de aula van de begraafplaats
de aula van het crematorium
ik wens dat er geen dienst gehouden wordt
Mijn familie mag dat bepalen

Wensen t.a.v. de dienst
Ik wens dat er een:
Rouwdienst / Dienst van Woord en gebed / Samenkomst wordt gehouden.
Gebedsdienst wordt gehouden.
Uitvaartmis wordt gehouden.
 Gesproken moet worden n.a.v. de volgende Bijbeltekst:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 De volgende muziek/liederen moeten gespeeld worden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 De dienst moet zo mogelijk geleid worden door: ……………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………… Telefoon: ……………………………………………

 Ik wil graag dat er (daarnaast) gesproken wordt door:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ik wil niet dat er gesproken wordt.

Mijn familie mag dat bepalen
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Genodigden
 Ik wil een uitvaart waarvoor in elk geval alle op de adreslijsten met een X (kruisje) gemerkte personen
worden uitgenodigd.
 Ik wil een uitvaart waarbij alleen de naaste familie en/of enkele vrienden aanwezig zijn (in stilte) en dat
pas na de dag van de uitvaart vrienden en bekenden van het overlijden in kennis worden gesteld.
Mijn familie mag dat bepalen

Kennisgeving van overlijden
Ik wil rouwkaarten laten versturen.
Ik wens dat er geen rouwkaarten worden verzonden.
Ik wil na de uitvaart rouwkaarten laten versturen (uitvaart in stilte).
Mijn familie mag de lijsten aanvullen indien zij dat van belang achten.
De adreslijsten bevinden zich: ………………………………………………………………………………………………..
Op de rouwkaarten wil ik graag onderstaande regels (uit een gedicht, vers, citaat, etc.) gedrukt
hebben:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tevens moet er op de kaart vermeld worden:
Geen bezoek

Geen bloemen

Geen toespraken

In plaats van bloemen liever een gift t.b.v. de volgende instelling:
………………………………………………………………... Bankrekening nr.: …………………………………………………

Advertenties
Er mogen geen advertenties worden geplaatst.
Overlijdensadvertenties moeten geplaatst worden in:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Overlijdensadvertenties moeten na de uitvaart geplaatst worden in:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Mijn familie mag dat bepalen
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Uitvaartkist
Mijn voorkeur gaat uit naar een:
Een kist met luxe printfolie grijswax / truffelwax.
Een eco kist van massief populier ongelakt / honing gelakt.
Een eco kist van massief eiken ongelakt / contour gelakt.
Een gekleurde kist contour wit / parelmoer antraciet / zilver / wit / blauw (arti).
 Een massief eiken met vlak / verhoogd deksel.
Een kist van eiken fineer met een vlak / kroondeksel.
Een kist met mahonie fineer / noten folie.
Een kist loom / riet.
Een robuuste kist van vuren ongeschaafd / steigerhout.
Een moderne kist van massief populier /eiken fineer / modern grijs / zwart / wit.
Een traditionele kist van eiken white wash / populier mahonie.
 Anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rouwauto en volgauto’s
 Mijn voorkeur gaat uit naar een grijze / witte rouwauto.
 Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van volgauto’s voor mijn naasten (max. 7 pers. per auto).
 Het is mijn wens dat er geen volgauto’s gebruikt worden, dus iedereen op eigen gelegenheid.
Anders, nl.: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Samenzijn na de uitvaart
 Mijn wens is dat er geen gelegenheid is tot condoleance.
 Er mag gelegenheid zijn tot condoleance op de begraafplaats / crematorium.
 Er mag gelegenheid zijn tot condoleance in het rouwcentrum / de kerk.
 Er mag gelegenheid zijn tot condoleance in een restaurant / anders: ……………………………………...
 Hierbij mag gebruik worden gemaakt van consumpties (koffie, cake, koek).
 Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een koffietafel / maaltijd.
 Er mag wel gebruik gemaakt worden van een koffietafel in het rouwcentrum / zaal kerk.
Andere wensen betreffende koffietafel / maaltijd:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Gegevens voor een begrafenis
Ik wil begraven worden op de begraafplaats : ………………………………………………………………………………...
 In een algemeen graf.
In een algemeen graf worden op verschillende niveaus overledenen van verschillende families begraven.
Familieleden kunnen niet gezamenlijk begraven worden. De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf.
Als de termijn van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafplaats
het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven. De
termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf bepaald. De wettelijk minimumtermijn van
grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans een steen van ca. 50x50 cm geplaatst worden.
 In een bestaand familiegraf nr.: ………………………………….. vak: ……………………………………………………
De looptijd van dit graf is tot jaar: …………………………………………………………………………………………………..
Er ligt wel / geen steen op het graf. Het graf staat op naam van : …………………………………………………..
Er moet een familiegraf (eigen graf) aangekocht worden
bij voorkeur voor
 1 persoon
 2 personen


3 personen

Bij een familiegraf bepaalt de familie wie in het graf wordt bijgezet. De eerste periode van huur is
doorgaans 20 of 30 jaar, waarna deze telkens met een periode van 10 jaar verlengd kan worden. De
kosten van een familiegraf (gesplitst in huur van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de
begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger. Ook voor de keuze van de grafbedekking moet er gekeken
worden naar het soort graf.
Op een familiegraf mag een steen geplaatst worden die het gehele graf bedekt (tenzij de begraafplaats
een staande steen voorschrijft). Op veel begraafplaatsen moet men rechten betalen voor het onderhoud
van de steen. Dit is een ander recht dan voor het onderhoud van het graf. De rechten kan men jaarlijks
voldoen of ineens afkopen voor de looptijd van het graf. Ook hier is dus het gevolg dat een steen op een
familiegraf duurder is.
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Grafsteen
Er moet een grafsteen en inscriptie op het graf worden aangebracht.
Wensen voor de steen en/of de aan te brengen tekst:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wil niet dat er een steen op het graf komt of dat mijn naam op de bestaande steen wordt aangebracht.
Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat de kist tijdens de plechtigheid:
Daalt

Blijft staan

Mijn familie mag bepalen wat er op de grafsteen komt te staan.

Gegevens voor een crematie
Ik wil gecremeerd worden in het crematorium: …………………………………………………………………………….
Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat de kist tijdens de plechtigheid:
Daalt (dit is niet in alle crematoria mogelijk)

Blijft staan

Mijn familie mag dat bepalen.

Muziek
De volgende muziek / liederen moeten gespeeld worden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Gebruikelijk is dat er minimaal drie muziekstukken gespeeld worden, u bent geheel vrij in uw keuze. Veel
muziek is al in de collectie van het uitvaartcentrum of de crematorium beschikbaar. De familie kan ook
eigen CD’s aanleveren. Ook is er vaak de mogelijkheid livemuziek ten gehore te laten brengen.
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Bestemming van de as
De as moet verstrooid worden op het terrein van het crematorium.
De as moet verstrooid worden op zee per schip / vliegtuig.
De as verstrooiing mag geschieden in aanwezigheid van familieleden.
De as moet bijgezet worden in het columbarium van het crematorium.
Mijn familie mag bepalen hoe de as verstrooiing zal geschieden.
Het columbarium is een muur waarin een (sier)urn, al of niet voorzien van een naam, in een open of
gesloten nis bijgezet wordt voor een periode van meestal 5 jaar. Deze periode kan daarna weer met 5 jaar
verlengd worden.
De urn moet door de familie persoonlijk in ontvangst genomen worden en bewaard worden.
De urn moet bijgezet worden in een nieuw urnengraf op de begraafplaats:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De urn moet worden bijgezet in een bestaand eigen graf:
Nr.: …………………………………………………………….. vak: …………………………………………………………………………….
Op de begraafplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………….
De urn moet door de familie in ontvangst genomen worden en worden verstrooid op:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verdere aanvullende wensen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactgegevens:
Anja van Heeswijk Uitvaartzorg│Wederiklaan 35│4143 CV Leerdam│
T 06-12756266│mailto:info@anjavanheeswijkuitvaartzorg.nl │ www.anjavanheeswijkuitvaartzorg.nl
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