Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden

Uitvaartwensen
van

_______________________________________________________________________

Wilsbeschikking
Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten
dat, zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene dat bij leven kenbaar heeft
gemaakt.
De wensen die u hebt ten aanzien van uw begrafenis of crematie kunt u zelf kenbaar maken in
deze wilsbeschikking van Uitvaartverzorging van de Ven. Hierin legt u persoonlijke wensen
nauwkeurig vast, zodat ze later tot in details kunnen worden uitgevoerd.
Er komen vragen aan de orde waar u niet zo snel aan denkt, maar echter wel belangrijk zijn. Door
invulling van deze wilsbeschikking, zijn er voor de nabestaanden (of degene die er voor
zorgdraagt) geen open vragen meer. Een geruststellende gedachte, dat alles goed is geregeld.
De wilsbeschikking is alleen een rechtsgeldig document wanneer;
- u het eigenhandig heeft ingevuld met pen of ballpoint;
- u de datum heeft geplaatst;
- u de handtekening heeft geplaatst.
Wat te doen na het invullen
Als u de wilsbeschikking hebt ingevuld, laat het dan een paar dagen liggen en lees het daarna nog
eens door. Wanneer alles goed is ingevuld en beschreven, bewaart u de wilsbeschikking bij uw
belangrijke familiepapieren en/of polis(sen). De nabestaanden zullen daarbij zeker het eerst gaan
zoeken (verstandig is het om een kopie bij uw notaris in bewaring te geven.
Wilt u deze wilsbeschikking bij persoonlijke papieren en polissen bewaren.
Bericht van mijn overlijden moet direct worden doorgegeven aan:
Uitvaartverzorging van de Ven
telefoon: 0187 – 642428 (dag en nacht)
Tramweg 12
3255 MB Oude Tonge
tel: 0187 – 642428
Mob: 06 – 53112979 of 06 - 23446862
www.uitvaartverzorgingvandeven.nl
info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

Persoonlijke gegevens: Ondergetekende,
Naam:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Voornamen:
..…………………………………………………………………………………………………………………
Geb. datum en plaats:
..…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......

Postcode: …………………….

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

Telefoon: ……….………………………………………………………………………………………………
Levensovertuiging:
……………………………………………………………………………………………..................................
Nationaliteit:
…………………………………………………………………………………………………………………..






Ongehuwd
Gehuwd met
Partner van
Weduwe / weduwnaar van
Gescheiden van

Naam:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Voornamen (volledig):
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ouder van:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens ouders:
Vader
Geslachtsnaam:
…………………………………………………………………………………………………..........................
Voornamen (voluit):
…………………………………………………………………………………………………………………

Moeder
Geslachtsnaam:
…………………………………………………………………………………………………..........................
Voornamen (voluit):
………………………………………………………………………………………………………………
De door mij benoemde executeur-testamentair:

Naam:
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
.…………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………

Belangrijke personen
Na mijn overlijden zou ik graag willen dat de volgende personen zorg dragen voor mijn uitvaart:
Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: …………………………… Plaats: ………………………………………………………………
Telefoon:
….................................………………………………………………………………………………………….
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ……………………………

Plaats: …...…………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………….
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Het is van belang dat de volgende personen zo spoedig mogelijk na mijn overlijden op de hoogte
worden gebracht van mijn overlijden:
Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: …...………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: …………………………………………………………..

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………
Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: ..…………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: …...………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: …………………………………………………………..

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………
Naam:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ………………………………

Plaats: ..…………………………………………………………

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Relatie:
…………………………………………………………………………………………………………………

Zakelijke gegevens
Naam Huisarts:
………………………………………………………………………………………………………………......
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: ……………………… Plaats: …………………………………………………………………...
Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden
 Ja
 Nee
Ik heb een uitvaart- / levensverzekering
 Ja
 Nee
Deze bescheiden zijn te vinden op de volgende plaats:
…………………………………………………………………………………………………………………
De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een testament
Notariskantoor:
…………………………………………………………………………………………………..........................
Notaris Dhr. / Mevr.
………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………………………………………………......
Postcode: …………………………

Plaats: …….………………………………………………………...

Telefoon:
…………………………………………………………………………………………………………………
Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek, in de volgende vorm:
..............................................................................................................................................................................

Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen
Bij onderstaande vragen kunt u uw persoonlijke voorkeuren aangeven over de periode tussen uw
overlijden en de uitvaart.
Indien mogelijk wil ik graag na mijn overlijden door de volgende personen worden verzorgd:
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ik wil dat ik word opgebaard
 Op een bed
 Op een draagbaar
 In de kist
 Anderszins, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………………
Door mijn nabestaanden te bepalen
Mijn wensen voor een kist of draagbaar zijn:
Model:
…………………………………………………………………………………………………………………
Houtsoort:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ander materiaal, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………………
Kleur verf / beits:
…………………………………………………………………………………………………………………
Beschildering:
…………………………………………………………………………………………………………………
Soort binnenbekleding:
………………………………………………………………………………………………………………….
Door mijn nabestaanden te bepalen:
………………………………………………………………………………………………………………….

Mijn wensen m.b.t. de rouwkaart en advertentie
Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden:
 Ja
 Nee
 Achteraf
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Mijn adreslijst is op de volgende plaats te vinden:
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik heb het volgende idee over mijn rouwkaart:
(denk aan kleur, lettertype, kleur lettertype, afbeelding, portret, e.d.)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil het volgende gedicht of de volgende spreuk op de kaart hebben:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil dat er een advertentie wordt geplaatst:
Ja, in de volgende krant(en)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik wil dat er een dankbetuiging wordt verzonden:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen

Ik wil begraven worden
Naam en plaats begraafplaats:
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil begraven worden in:
 Algemeen graf
 Eigen graf
Plaats al uitgezocht: vak: …………………….
 Bijzetting familiegraf: vak: …………………..

nummer: ..………………………………………
nummer: ….…………………………………….

De kist mag dalen tijdens de uitvaart:
 Nee
 Tot maaiveld
 Geheel
 Door mijn nabestaanden te bepalen
De wijze waarop de kist mag dalen is:
 Mechanisch
 Met touwen (alleen bij koopgraf)
Bij het dalen van de kist wil ik graag de volgende personen aanwezig hebben:
 In besloten kring
 Alle genodigden
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik zou het fijn vinden als men afscheid neemt d.m.v.
 Bloemblaadjes
 Losse bloemen
 Schepje zand
 Anderszins, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………
Overige wensen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Gedenksteen
Ik wens een gedenksteen op mijn graf:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Materiaal:
 Glas
Kleur: ……………………………………………………………………………......................
 Graniet Kleur: ……………………………………………………………………………......................
 Marmer Kleur: ……………………………………………………………………………......................
 Steen
Kleur: ……………………………………………………………………………......................
 Hout.
Kleur: ……………………………………………………………………………......................
 Anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Overige wensen m.b.t. mijn gedenksteen:
..............................................................................................................................................................................
Tekst op gedenksteen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Ik wil gecremeerd worden
Naam en plaats crematorium:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
De kist moet aan het eind van de afscheidsdienst:
 Blijven staan
 Aan het zicht onttrokken worden
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Overige wensen:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Asbestemming
Ik wens dat mijn as wordt verstrooid:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik wil dat mijn as wordt uitgestrooid door mijn nabestaanden:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
In aanwezigheid van mijn nabestaanden:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen

Ik wil graag dat de volgende personen aanwezig zijn:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Indien mogelijk op deze plaats:
 Het strooiveld van crematorium:
 asverstrooïng op de Noordzee per schip.
 asverstrooïng op de Noordzee per vliegtuig.
 asverstrooïng anderszins, namelijk:
……………………………………………………………………………………………
Ik wens dat mijn asbus wordt geplaatst:
 In het columbarium van crematorium:
 Thuis
 In een urnengraf
 Bijgezet bij:
………………………………………………………………………………………………………………
In aanwezigheid van mijn nabestaanden:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik heb de volgende wensen voor een urn:






Keramiek
Brons
Hot
Glas
Anders, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………..
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Vorm van de urn:
………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………

Afscheidsdienst
Ik wil dat de afscheidsdienst en uitvaart in besloten kring plaatsvinden:
 Ja
 Nee
De afscheidsdienst vindt plaats in
 De aula van de begraafplaats of het crematorium
Is er een voorganger
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Wie is de voorganger van uw voorkeur:
…………………………………………………………………………………………………………………
 De kerk: ………………………….………. te: …………………………………………………………..
Is er een voorganger
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Wie is de voorganger van uw voorkeur:
…………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er bijzonderheden voor de kerkdienst:
..............................................................................................................................................................................
 Anderszins, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………..
Ik wil graag dat er een foto van mij op de kist of in de ruimte waar de dienst wordt gehouden
staat:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Op mijn uitvaart mogen er toespraken worden gehouden:
 Ja, zo mogelijk door:
…………………………………………………………………………………………………………
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen

Zijn er voorwaarden of beperkingen:
 Ja, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik wens dat er muziek wordt gespeeld:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Zo ja
 Live muziek door:
………………………………………………………………………………………………………
 Muziek van cd:
1 ………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………
3 ..…….……………………………………………………………………………………………….
4 ……………………………………………………………………………………………………….
Ik wens dat er na mijn uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Mijn wens is dat deze ontmoeting op de volgende locatie plaats vindt:
 Thuis
 In de koffiekamer van het crematorium of begraafplaats
 In een andere gelegenheid, namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik wil dat bij deze ontmoeting aanwezig zijn:
 Alle genodigden
 Alleen familie
 Door mijn nabestaanden te bepalen.
Mijn wensen voor consumpties zijn:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Bijzonderheden
Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met:
 Een rouwauto zwart / grijs / wit / merk: ………………………………..........................................
 Volgwagens ja / nee / aantal: …………………………………………………………………………
 Koets met paarden, aantal paarden: ..………………………………………………………………...
 Uitvaartbus
 Boot
 Fiets
 Motor
 Anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Ik heb speciale wensen t.a.v. de route van de rouwstoet, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart:
 Ja
 Nee
 Door mijn nabestaanden te bepalen
Bloemen
Kleur en soort:
…………………………………………………………………………………………………………………
Los / bloemstuk/ bloemenkrans / boeket / anders:
………………………………………………………………………
Overige wensen:
…………………………………………………………………………………………………………………
………..
Ik wil dat mijn kist wordt gedragen door de volgende personen:
 Familie
 Vrienden
 Dragers
 Anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………
Op de volgende wijze:
 Aan de hand
 Op de schouders

Ik heb deze zaken besproken met:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………...........................................
Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ondertekening
Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………

