Wilsbeschikking
Naam :
Voornamen :
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Telefoon :
Nationaliteit :
Aantal kinderen :
Huisarts : Dr
Kerkelijke gezindte c.q. levensovertuiging :
Ongehuwd
Partner van:

Gehuwd met:

Gescheiden van:

Weduw(e)naar sinds

van:

Naam :
Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Huwelijksdatum :

Huwelijksplaats :

Ondergetekende, wiens persoonsgegevens bovenstaand zijn vermeld, heeft hierbij wensen kenbaar
gemaakt welke na haar/zijn overlijden dienen te worden nagekomen en als “Wilsbeschikking”
moeten worden beschouwd.
Opgemaakt, ingevuld en getekend te
Handtekening
…………………………………..

op

Na mijn overlijden wens ik te worden opgebaard in
Uitvaartcentrum
Mijn woonhuis:
Op bed (bedkoeling)
In een kist (onderkoeling)
Elders t.w.
Ik wens opgebaard te worden in een
gefineerde kist houtsoort:
eiken
massieve kist houtsoort:
eiken
Deksel:

kersen
kersen

mahonie
mahonie

vlak
enkel verhoogd
dubbel verhoogd
metalen grepen
houten grepen

Andere kleur namelijk:
donker gebeitst
wit

zwart

anders:

Wensen t.a.v. kleding welke ik aan wil:
dagelijkse
pyjama
anders:
sieraden:

aanlaten

Make-up:

Ja

Type nummer kist:

afdoen

Nee

Beperkt (huidskleur)

(In te vullen door onderneming)

Kruisje op kist

nee
ja:
met corpus

Gelegenheid tot afscheid nemen
wel gelegenheid:
alleen familie
geen gelegenheid:
alleen koeling
Bloemen

anders:

worden gewaardeerd

zonder corpus
alle belangstellenden
alleen familie op dag uitvaart
worden niet gewaardeerd

Na de uitvaart moeten deze bloemen
op terrein begraafplaats/crematorium blijven
naar een monument brengen t.w.:
Kist vervoer
rouwauto Kleur:
koets 2/4/6/8 paarden Kleur: zwart / wit
motor(zijspan)
fiets
uitvaartbus
aanhanger
Voor de nabestaanden dienen
geen volgauto’s beschikbaar gesteld te worden
volgauto worden gereserveerd
zwarte koetsen beschikbaar worden gesteld
Toespraken
worden gewaardeerd

worden niet gewaardeerd

Ik wens mijn uitvaart
in stilte
in tegenwoordigheid van alleen naaste familie/genodigden
in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden
Ik wens een kerkelijke dienst
nee
ja, en wel in (naam kerk)
te

ja, in de aula van begraafplaats/crematorium
door:
Ik ben lid van
de/het
kerk/genootschap
geen kerk of genootschap
Rouwcirculaires
rouwcirculaires dienen geleverd te worden (evt type nr:
er dienen geen rouwcirculaires verzonden te worden
dienen achteraf verzonden te worden (evt. type nr.:
)
Is er een adressenlijst
nee □ nee, maak ik binnenkort

ja (waar)

Advertentie(s)
geen □ wel:
voor de □ na de
uitvaart geplaatst te worden in:
1.
editie
2.
editie

Ik heb gekozen voor een

begrafenis
crematie

INDIEN BEGRAFENIS
Ik wens te worden begraven op begraafplaats

Ik wens dat mijn stoffelijk overschot wordt bijgezet:
in een nieuw aan te kopen graf
in bestaand familiegraf Vak:
Klasse:
Huidige eigenaar is:
Komt op naam van:

Nr.:

Naam :
Adres :
Postc. :
Geb.dd. :

Woonpl.
te

Echtg./Wed. met/van:
Tel.nr. :

Tijdens de plechtigheid aan het graf zal de kist
geheel dalen
dalen tot maaiveld (indien mogelijk)
Gedenkteken

gewenst

niet gewenst

Vermelding tekst/symbool op gedenkteken

niet dalen

)

INDIEN CREMATIE
Ik wens te worden gecremeerd in crematorium:
te
Tijdens de plechtigheid zal de kist
blijven staan, zodat aanwezigen kunnen defileren langs/om de baar
aan het oog zal worden onttrokken (indien mogelijk)
Ik wens dat mij stoffelijke resten (indien verstrooiing)
worden verstrooid en wel:
op het crematoriumveld
op zee en wel:
per boot
per vliegtuig
elders, t.w.
De verstrooiing dient te geschieden:
in tegenwoordigheid familie .
zonder aanwezigheid familie
(indien bijzetting)
in een urn worden bewaard
tot nader beslissing nabestaanden over verdere plaats
in een columbarium
in
op
een nieuw urnengraf
een bestaand urnengraf
in
op
een nieuw graf
een bestaand familiegraf
thuis (adres):
Indien ander crematorium/begraafplaats:
Indien bestaand familie/urnengraf:
Cat.:

Vak:

Nummer:

Graf / nis *) staat / komt *) op naam van:
Naam:
Adres:
Postc.:

Woonpl.:

De bijzetting dient te geschieden
in een sierurn
zonder sierurn
Materiaal sierurn
keramiek
natuursteen

metaal

AULADIENST EN AANVULLENDE WENSEN BIJ BEGRAFENIS EN CREMATIE
Tijdens de plechtigheid
wens ik dat de volgende muziek ten gehore wordt gebracht:
1.
2.
3.

4.
muziek ter vrije keuze van de nabestaanden
geen muziek
Condoleren na de plechtigheid
wel gewenst
niet gewenst
informele wijze
alleen schriftelijk
zonder consumpties
met consumpties voor maximaal 15 personen 1 consumptie p.p.
De direct in te lichten personen/instellingen zijn:
Uitvaartonderneming
Naam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon :
Nabestaande 1 (familiebetrekking:

)

Naam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon :
Nabestaande 2 (familiebetrekking:

)

Naam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon :
Nabestaande 3 (familiebetrekking:
Naam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon :
Executeur-testamentair
Naam :
Adres :
Postcode :
Telefoon :

Woonplaats:

)

Notaris
Naam :
Adres :
Postcode :

Woonplaats:

Telefoon :

IK WENS TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN VERBONDEN AAN DE VERZORGING VAN DE
UITVAART, ALS VOREN OMSCHREVEN, HET VOLGENDE VAST TE LEGGEN:
REEDS AFGESLOTEN VERZEKERING(EN)
De navolgende polissen zijn van kracht / meegezonden *):
Maatschappij

Polisnummer

Verzekerd bedrag
Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

Hfl.

€

TOTAAL

€ tt,00

KOSTENBEGROTING
Ik verzoek een begroting te maken en deze op te sturen aan ondergetekende
Kostenbegroting is al gemaakt. De kosten zijn begroot op €

.

VERZEKERING
Ik wens de uitvaartkosten te verzekeren en ontvang gaarne een opgaaf van de premie welke
voldaan zal worden per
maand
kwartaal
jaar.
Ik wens de uitvaartkosten te verzekeren, maar ik ben al verzekerd voor een bedrag van
€
en wil aanvullend verzekerd worden voor een bedrag van €
. Ik ontvang gaarne een
opgaaf van de premie welke voldaan zal worden per
maand
kwartaal
jaar.

