
PERSOONLIJKE GEGEVENS. 

Dit document is eigendom van: 

Naam: …………………………………………………………………………………………… 

Voornamen:………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats:…………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats en –datum……………………………………………………………… 

Geslacht: m / v                           Nationaliteit:…………………………………….. 

Geloofsovertuiging/levensbeschouwing:…………………………………………… 

 

Kind van( zie ook trouwboekje): 

Moeder:…………………………………………………………………………………………….. 

Vader:………………………………………………………………………………………………… 

Gehuwd / samenwonend met/ gescheiden van / weduwe of weduwnaar van 

Naam: …………………………………………………………………………………………… 

Voornamen:………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats:…………………………………………………………………………. 

Overleden d.d. …………………………………… te ……………………………………… 

Ik heb mijn wensen voor de uitvaart besproken met:  

Naam:……………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats:…………………………………………………………………………. 

Telefoon …………………………………..……………………………………………………… 

en met 

Naam:……………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats:…………………………………………………………………………. 

Telefoon …………………………………..……………………………………………………… 

Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, 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 regeling op zich nemen. 



Behoudens een notarieel testament, herroep ik alle eerder door mij schriftelijk,  

mondeling of in welke vorm dan ook gemaakte of geuite wensen en verklaar  

dit document vrijwillig en bij volle verstand te hebben ingevuld en ondertekend. 

Plaats en datum:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

WENSEN VOOR DE UITVAART. 

 

SOORT UITVAART. 

0 Ik wens een begrafenis op de begraafplaats te …………………………………………………………. 

O Ik wens een crematie in het crematorium te ………………………………………………………….. 

O Ik wens mijn lichaam beschikbaar te stellen aan de medische wetenschap. 

( Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap moet geregeld zijn voor het overlijden. 

Na contact met de betreffende organisatie, wordt het lichaam, indien het geaccepteerd wordt 

op zeer korte termijn overgebracht naar de door deze organisatie aangewezen locatie. Wil men 

toch een afscheidsdienst dan is dat in bijna alle gevallen zonder de overledene). 

 

Ik wens dat mijn stoffelijk overschot ( of de asbus) zal worden bijgezet 

O in het bestaande eigen ( familiegraf) van 

 Naam:………………………………………………………………… 

Plaats:………………………………………………………………… 

Vak:………… Klasse:……………….. Nummer:………….. 

O in een algemeen graf 

 

Een grafkelder is 

O niet gewenst 

O gewenst 

O aanwezig 

 



 

OPBAREN. 

Ik wens te worden opgebaard 

O thuis (als dat mogelijk is). 

O in de rouwkamer van het gebouw …………………………………………………………. 

O anders, namelijk:…………………………………………………………………………………….. 

Bijzondere wensen met betrekking tot mijn kleding: 

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

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

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

KEUZE VAN DE KIST. 

Ik wens te worden begraven/gecremeerd in 

O  de meest eenvoudige kist 

O  een eenvoudige kist 

O  een middenklasse kist 

O  een duurdere kist 

O  een speciale kist, namelijk   ………………………………………………………………………. 

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

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

Ik wens dat meegegeven wordt in de kis   …………………………………………………….. 

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

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

O Iets meegeven in de kist wordt niet gewenst. 

 

BEKENDMAKING VAN HET OVERLIJDEN. 

Rouwbrieven. 

O  nee 

O  ja, aantal stuks ………………….. 

O ja, kennisgeving achteraf. 

O met foto/afbeelding 

Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst op de rouwbrief: 

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



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

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

( het is raadzaam een lijst met namen en adressen bij uw papieren te bewaren. 

Er zijn voorbeeldboeken met de rouwbrievencollectie en van teksten en gedichten  

bij de uitvaartverzorger.) 

 

Rouwadvertentie. 

O nee 

O ja, plaatsen in………………………………………………………………………………………………….. 

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

O ja, kennisgeving achteraf. 

Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst van de rouwadvertentie. 

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

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

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

BLOEMEN. 

Ik wens bloemen 

  O nee 

  O in plaats van bloemen wens ik een donatie ten gunste van: 

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

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

O ja 

   O alleen van mijn partner 

   O van mijn ( klein)kinderen 

   O van anderen 

Bijzondere wensen met betrekking tot de vorm van het bloemstuk, soort 

bloemen en/of kleur. 

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

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

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

AFSCHEID NEMEN TUSSEN OVERLIJDEN EN UITVAART. 

Afscheidsbezoek 

O nee 

O ja 



   O voor belangstellenden 

   O in besloten kring 

Wanneer er geen gelegenheid wordt gegeven tot het nemen van afscheid  

O kist onmiddellijk sluiten 

O kist op laatste moment sluiten. 

Gelegenheid tot condoleren. 

O nee 

O ja 

O consumpties: nee/ja  koek / cake / belegde broodjes/ anders, n.l. 

VERVOER TIJDENS DE UITVAART. 

Het vervoer dient te worden uitgevoerd 

O met een rouwwagen, kleur …………………………. 

O met een rouwkoets, kleur ……………………………. 

O lopende 

O anders, namelijk ……………………………………………………………………………… 

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

Volgauto’s 

O nee 

O ja, aantal : ………………… 

DE UITVAARTPLECHTIGHEID. 

Ik wens dat de uitvaart plaats vindt 

O in stilte 

O in tegenwoordigheid van naaste familie 

O in tegenwoordigheid van familie en vrienden 

O in tegenwoordigheid van familie, vrienden en andere belangstellenden 

 

De uitvaart vindt plaats 

O vanuit huis 

O vanuit de …………………………kerk te……………………………………………………………… 

O vanuit gebouw ………………………………………………………………………………………………….. 

O anders , namelijk: ……………………………………………………………………………………….. 

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

 

Bijzondere wensen met betrekking tot de plechtigheid: 

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



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

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

 

Ik wens dat er tijdens de uitvaart gesproken wordt door 

O een predikant, namelijk ………………………………………………………………………………… 

O een persoonlijke – of familierelatie 

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

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

( naam en adresgegevens). 

O een persoon, gekozen door mijn nabestaanden 

O niet gewenst. 

Teksten voor de uitvaartplechtigheid zijn apart bijgevoegd bij dit document:  ja/nee 

Muziek. 

O nee 

O ja, keuze nabestaanden 

O ja, ik wens dat de volgende muziekstukken ten gehore worden gebracht: 

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

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

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

Muzikale begeleiding door middel van: 

O orgel / vleugel / piano ( indien mogelijk) 

O grammofoonplaats, cassettebandje  of CD 

O live muziek. 

NA DE PLECHTGHEID. 

Ik wens dat de kist na afloop van de plechtigheid: 

O Bij een crematie:  blijft staan/ wegglijdt of zakt 

O Bij een begrafenis:  op het graf blijft staan en later daalt/ in het graf wordt neergelaten 

In aanwezigheid van: 

   O nabestaanden 

O alle aanwezigen. 

   O nabestaanden bepalen dit 

 O anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………… 

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



Gelegenheid tot condoleren 

O nee 

O ja 

   O voor de uitvaartplechtigheid 

   O na de uitvaartplechtigheid 

  O consumpties: nee/ja: koek/cake/belegde broodjes/anders,nl. ……………………………… 

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

Gedachtenisprentje. 

O nee 

O ja 

O met foto/afbeelding 

NA DE UITVAART. 

Dankbetuigingkaarten 

O nee 

O ja 

O met foto/afbeelding 

Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst op de dankbetuigingkaart 

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

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

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

Dankbetuigingadvertentie 

O nee 

O ja, plaatsen in……………………………………………………………………………………………. 

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

Met foto/afbeelding. 

Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst op de dankbetuigingadvertentie 

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

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

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

 

WENSEN VOOR DE LAATSTE RUSTPLAATS. 

Het plaatsen van een gedenksteen op het graf is: 

O niet toegestaan. 



O toegestaan 

O ter beoordeling van de nabestaanden 

Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst  en de vorm van het gedenkteken 

( liggend, staand of combinatie) 

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

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

Tot het tijdstip waarop de definitieve gedenksteen is geplaatst, is een tijdelijk 

grafmonument 

O niet toegestaan. 

O toegestaan. 

O ter beoordeling van de nabestaanden. 

 

Ik wens dat mijn as zal worden bijgezet 

O indien mogelijk in een urn thuis. 

O in een urnenmuur op de begraafplaats te …………………………………………………………. 

O in een urnengraf op de begraafplaats te ……………………………………………………………. 

O in een urn in een bestaand eigen graf van 

    Naam:…………………………………………………………………………………………………………………… 

   Plaats: …………………………………………………………………………………………………………………… 

   Vak……………………….. Klasse ……………………………… Nummer…………………………………… 

O in een urn in de algemene nis van het crematorium, in afwachting van een nadere  

   keuze door de nabestaanden. 

Ik wens dat mijn as zal worden verstrooid 

O op een plek die goede herinneringen heeft 

O op het crematoriumterrein 

O op zee, vanaf een schip 

O op zee, vanuit een vliegtuig 

O anders, namelijk………………………………………………………………………………………………………… 

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

Bij de verstrooiing mogen nabestaanden 

O aanwezig zijn 

O niet aanwezig zijn 

O keuze aan nabestaanden. 

VERDERE PERSOONLIJKE WENSEN. 

Hieronder kunt u speciale aantekeningen maken of, in aanvulling op de eerder genoemde mogelijkheden, 



nog enkele bijzondere wensen omschrijven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

BELANGRIJKE ( ZAKELIJKE) GEGEVENS. 

Om uw naasten te helpen bij het regelen van uw ( belangrijke) gegevens na uw overlijden,  

doet u er goed aan er voor ter zorgen dat zij zich hiervan gemakkelijk op de hoogte kunnen stellen. 

Waar ligt bv. het trouwboekje, hoe bent u verzekerd, bezit u onroerend goed, zijn er hypothecaire  

verplichtingen, ontvangt u een uitkering, pensioen of AOW. 

Hieronder de belangrijkste gegevens die bij het regelen van de uitvaart direct nodig zijn: 

1. Het trouwboekje is opgeborgen: 

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

2. Voor de kosten van mijn uitvaart is een verzekering afgesloten bij: 

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

Polisnummers: ………………………………………………. 

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

3. Er is een deposito gestort bij: ………………………………………………te …………………………… 

Depositonummers: : ………………………………………………. 

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

4. Ik ben lid van uitvaartvereniging: ………………………………………………………………………… 

( contactpersoon van de vereniging): naam: ………………………tel.nr.……………………. 

5. Bij notaris…………………………………………………………..te ……………………………………………. 

heb ik een testament laten opmalen. 

6. Ik heb een donorcodicil laten opmaken:   ja/nee 
7. Bij mij is een pacemaker of ICD ingebracht:  ja/nee 
8. Ik wens dat mijn uitvaart wordt verzorgd door  de uitvaartverzorger  van de  

Onderlinge  Uitvaart Vereniging Hoogezand en Omstreken. U.A. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


