Wilsbeschikking voor mijn uitvaart

In deze wilsbeschikking legt u uw wensen vast voor uw uitvaart. Bewaar dit boekje in
uw polismap. Heeft u nog vragen of wilt u uw wensen rechtstreeks vastleggen bij
Voorneveld Uitvaartzorg, eventueel in combinatie met een verzekering of deposito,
dan kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken.
Beschrijving van de wensen voor mijn uitvaart
Opsteller
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Ondergetekende:
Naam:
Geeft hiermee te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten
aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.
Persoonlijke gegevens
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Naam vader:
Overleden/woonplaats
Naam moeder:
Overleden/woonplaats:
Gehuwd met:
Weduwe/weduwnaar van:
Gescheiden van:
Samenwonend met:
Gereg. Partnerschap met:
Geloofsovertuiging:

Trouwboekje
Trouwboekje bevindt zich:
Testament
o

Opgemaakt door:
Naam notaris:
Adres:
Woonplaats:

o

Geen testament

Adreslijst
De adreslijst bevindt zich:
Bijgewerkt tot:
Opdrachtgever
De opdrachtgever voor mijn uitvaart zal zijn:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Hij/zij zal zich belasten met het regelen en verzorgen van mijn uitvaart.
Uitvaartondernemer
De uitvaartonderneming van mijn keuze is:
Naam:

Voorneveld Uitvaartzorg

Adres:

Laan van Beek en Royen 30A

Woonplaats:

3701 AJ Zeist

Telefoon:

030 – 69 14 620

Hij/zij zal samen met de opdrachtgever de wensen aangaande mijn uitvaart ten
uitvoer brengen.

Medische gegevens
o

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld (formulier bijgevoegd)

o

Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donorcodicil bijgevoegd)

o

Ik geef wel/geen toestemming tot obductie/sectie

o

Ik geef wel/geen toestemming tot thanatopraxie/tijdelijke balseming

Financiële gegevens
Uitvaartverzekeringen:

Begraven / Cremeren
Ik wens te worden:
o

Begraven
Begraafplaats:

o

Gecremeerd
Crematorium:

o

Met/zonder auladienst vooraf

Graf
o

Algemeen graf (meestal voor 10 jaar / 1 bijzetting)

o

Huur/familiegraf (meestal voor 20 jaar of langer / 2 of 3 bijzettingen)

o

Bestaand familiegraf vak/afd.

nr.

Bij een bestaand graf moet het monument worden verwijderd en aangepast
De eigenaar/rechthebbende van het graf is:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
o

Anders

Procedure
o

Ik wil wel / niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de aanwezigen

Monument
o

Voorkeur type grafmonument:

o

Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Met/zonder belangstellenden
o

De uitvaart moet plaatsvinden in besloten kring

o

In aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen

Kennisgeving van overlijden
o

Er mogen direct rouwkaarten worden verzonden

o

Er mogen geen rouwkaarten worden verzonden

o

Er mogen achteraf rouwkaarten worden verzonden

o

Ik wil geen advertentie in een krant

o

Ik wil een advertentie in de volgende krant(en)

Opbaring
o

Ik wens opgebaard te worden in mijn woonhuis/zorginstelling

o

Ik wens de opbaring in een rouw- uitvaartcentrum
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Kleding die ik wil dragen:
Gelegenheid tot afscheid/condoleance:

Ja / Nee

Rouwstoet
De kleur van de auto’s

Zwart / Grijs / Wit / Brons / Antraciet

Ik wens wel / geen volgauto’s (6 pers.)

Aantal:

Vertrek van de uitvaart
Ik wens dat de uitvaart vertrekt vanuit:
o

Woonhuis/zorginstelling

o

Rouw- uitvaartcentrum

Kerkdienst
Ik wens een kerk- uitvaartdienst vanuit:
Kerk:
Adres:
Plaats:
Mijn voorkeur voor degene die deze dienst zal leiden:
Naam:`
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Liturgie:

Ja / Nee

Organist:
o

Mijn voorkeur voor Psalmen / Gezangen / Liederen

Aula begraafplaats / crematorium
o

Mijn voorkeur voor muziek

o

Mijn voorkeur voor sprekers

o

Geen sprekers

Opname:

o CD

o DVD

Gebruik van

o Piano

o Orgel

Dalen van de kist

o Ja

o Nee

o Internet (inlog)

Asbestemming
o

Verstrooiing op het terrein van het crematorium

o

Verstrooiing op een terrein elders:

o

Verstrooiing op zee:

o

Bijzetting in een columbarium/urnentuin

o

Bijzetting in bestaand familiegraf op de begraafplaats:

o per schip

Naam:
o

Ik laat de keus over aan mijn nabestaanden

Condoleance na afloop
Gelegenheid tot condoleren met:
o

Koffie/thee/frisdrank

o

Cake/koek (gesorteerd)

o

Broodjes / sandwiches

o per vliegtuig

Plaats:

o

Soep / bouillon

o

Wijn / bier

o

Buffet:

o

Anders:

o

Samenkomst van familie met/zonder belangstellenden in restaurant
Naam:

o

Geen gelegenheid tot condoleren

Ruimte voor persoonlijke aantekeningen

Plaats:

Ondertekening
Aldus opgemaakt d.d.
Te:
Opgesteld door:
Handtekening:

Adres:

Laan van Beek en Royen 30A
3701 AJ Zeist

Telefoon:

030 - 69 14 620 (dag en nacht)

Mobiel:

06 - 20 71 82 37 / 06 - 83 10 05 27

E-mail:

info@voorneveld-uitvaartzorg.nl

Website:

www.voorneveld-uitvaartzorg.nl

