
 

Voornamen voluit: 
Achternaam: 
Geboortedatum: 
Burgerlijke staat: 
BSN nummer: BSN nummer: 
Adres: Adres: 
Postcode: Postcode: 

 
 

mailadres: 
Telefoonnummer: 
Mobiel:

1

Mijn uitvaartwensen

Vrouw/man

E-

Datum: 
Handtekening: 

1. Na mijn overlijden:
wil ik worden begraven voor de details zie 5

wil ik worden gecremeerd voor de details zie 6

dit mogen mijn nabestaanden bepalen

2. Welke documenten heeft u?
een testament bij notaris:
een donorcodicil:

3. Bent u verzekerd voor uw uitvaart?
ik heb heb uitvaartverzekering bij
polisnr.:
ik ben niet verzekerd voor uitvaartkosten

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

4. Na mijn overlijden wil ik worden begraven op de begraafplaats:

Plaats: 
in een algemeen graf
in een eigen graf 
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

5. Na mijn overlijden wil ik worden gecremeerd in het crematorium:

Plaats 

uitvaart@vanderweerd.info
www.vanderweerd.info

1

Mijn uitvaartwensen

Vrouw/man

 Plaats: 

 Plaats: 
Handtekening: 

1. 
voor de details zie 5

voor de details zie 6

2. Welke documenten heeft u?

3. 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

4. Na mijn overlijden wil ik worden begraven op de begraafplaats:

Plaats: 

dit mogen mijn nabestaanden bepalen

5. 

Plaats 

Klaas en Nelleke
van der Weerd
T  0344 - 662 770
M  06 - 428 678 11
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6. Ik wil worden opgebaard?
thuis
in uitvaartcentrum:  
Plaats:  
elders:  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen
kleding waarin ik wil worden opgebaard:  

  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

7. Uitvoering van mijn kist:
fineer
massief hout
bijzondere wens:  
  

  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

welke persoonlijke voorwerpen wilt u meenemen in de kist?  
  
  

dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

8. Wie mogen uw kist dragen? 
de dragers van de uitvaartverzorger
mijn kinderen
andere familie of vrienden, namelijk:   
  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

9. Hoe wilt u vervoerd worden?
in een rouwauto
kleur:  zwart  wit  grijs
anders:  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

10. Ik wil graag dat er een apart condoleance bezoek is:
ja  nee

11. Ik wil graag te zien zijn bij het afscheid nemen:
alleen voor naaste familie voor iedereen die genodigd is

Kennisgeving

12. Wanneer wilt u dat er een rouwkaart verzonden wordt?
vóór de uitvaart
na de uitvaart
geen rouwkaarten
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

13. Rouwkaart:
tekst:  
  
  
namen:  
  

adressen zijn te vinden:  
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Ik wil graag een rouwkaart met daarop:  
  
  

14. Ik wil graag...
dat er een rouwadvertentie geplaatst wordt in de volgende bladen:
  
  
programmaboekje / liturgie
bedankkaartje/ bidprentje
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

De uitvaart

15. Genodigden:
familie
vrienden en kennissen
(oud)collega’s en belangstellenden
in besloten kring
in stilte zonder genodigden
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

16. Ik wil graag dat de uitvaartplechtigheid plaats vindt:
in de kerk:  
Plaats:  
in uitvaartcentrum:  
Plaats:  
elders:  
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

17. Sprekers tijdens de uitvaartplechtigheid:
in de kerk
in de aula
aan het graf
spreker:  
spreker:  
spreker:  
geen sprekers
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

18. Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid:
titel / artiest:  
titel / artiest:  
titel / artiest:  
titel / artiest:  
titel / artiest:  
titel / artiest:  
geen muziek
dit mogen mijn nabestaanden bepalen
tekst / gedicht:  
tekst / gedicht:  
tekst / gedicht:  
tekst / gedicht:  

19. Beeldpresentatie tijdens de uitvaartplechtigheid:
toegestaan
niet toegestaan
dit mogen mijn nabestaanden bepalen



4

20. Beeld- en geluidopnames van de uitvaartplechtigheid:
cd 
dvd 
geen opnames
fotografie
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

21. Bloemen bij de uitvaart:
ja
soort:  
nee
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

22. Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid:
in de aula van het uitvaartcentrum
elders:  

de aanwezigen krijgen op de bijeenkomst:
koffie/thee
cake
broodjes
iets anders:  
geen bijeenkomst
dit mogen mijn nabestaanden bepalen

23. Asbestemming:
ik wil dat de urn wordt geplaatst
bij het crematorium:  
elders:  

ik wil dat mijn as word uitgestrooid
bij het crematorium:  
elders:  

 Aanvullende wensen:  
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