WENSEN VOOR MIJN UITVAART

U leidt zelf uw leven, dus waarom niet uw uitvaart?

We hopen allemaal dat de dood lang bij ons vandaan blijft.
Maar wanneer daar aanleiding voor is, of omdat het u gewoon
een rustig gevoel geeft, kunt u nu alvast nadenken over uw
uitvaartwensen. En deze voor uzelf en uw nabestaanden vastleggen.
Met dit document ‘wensen voor mijn uitvaart’ kunt u globaal of
meer in detail uw uitvaartwensen vastleggen, zodat u zeker weet
dat uw afscheid op een manier plaatsvindt dat bij u past. Het geeft
rust en ontzorgt uw nabestaanden. Het is een garantie voor een
persoonlijk afscheid. En u kunt er dan zeker van zijn dat uw afscheid
gaat zoals u wenst.
Als u het prettiger vindt, kom ik graag vrijblijvend bij u langs om
uw wensen voor een persoonlijke uitvaart te bespreken.

Een uitvaart is geen dag uit een leven,
maar een leven in één dag.
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Persoonlijke gegevens

Naam

 Man

 Vrouw

Adres
Postcode | woonplaats
Geboortedatum
Telefoon | Mobiel
Burgelijke staat
Partner van
Kinderen
Levensovertuiging

Naam Huisarts
Telefoon | Mobiel
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Wanneer ik overlijd, wil ik graag dat de volgende personen
zo snel mogelijk en als eerste op de hoogte worden gebracht:

Naam
Relatie
Adres
Telefoon | Mobiel
Mailadres

Naam
Relatie
Adres
Telefoon | Mobiel
Mailadres
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Ik geef toestemming voor orgaandonatie

 Ja

 Nee

Ik heb dit vastgelegd in het Donorregister

 Ja

 Nee

Ik laat mijn nabestaanden deze beslissing nemen

 Ja

 Nee

Ik ben in het bezit van een uitvaart- en/of levensverzekering

 Ja

 Nee

Maatschappij
Polisnummer

Het betreft een:
 Levensverzekering
 Kapitaalverzekering (betaalt een bedrag uit bij overlijden)
 Natura verzekering (verstrekt een pakket diensten bij overlijden)
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Ik heb een testament opgemaakt
Naam notaris
Adres
Telefoon

Nabestaanden kunnen informatie
over een testament opvragen bij het
Centraal Testamentregister, Postbus 19398,
2500 CJ Den Haag, 0900 - 1144114

Belangrijke papieren en gegevens | Waar te vinden
Trouwboekje
Polissen
Bankgegevens
Overige bescheiden
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 Ja

 Nee

Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt begeleid door
	
Christel Bruggink,
ZUIVER Uitvaartbegeleiding
06 - 44322766 (Dag en nacht bereikbaar)
	
Anders, te weten

Ik wil dat mijn lichaam wordt
	
Begraven
	
Bijgezet in een bestaand graf op begraafplaats
Grafnummer
	
Gecremeerd
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Tussen overlijden en afscheid
Ik wil graag dat de laatste verzorging wordt gedaan door
 Mijn familie
 Mijn familie samen met de uitvaartbegeleidster
 De uitvaartbegeleidster

Ik wil graag de volgende kleding aan

Deze is te vinden

Ik wil graag worden opgebaard
 Thuis
 In de aula van
 Elders, te weten
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Ik wil graag dat belangstellenden worden uitgenodigd door
 Rouwkaarten
 Advertentie in
 Beide

Onderstaande tekst wil ik graag in de advertentie en/of kaart opgenomen zien
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Rouwvervoer
Ik wil graag worden vervoerd in
 Rouwauto | kleur
 Uitvaartbus
 Uitvaartfiets
 Koets
 Loopkoets
 Ik laat mijn nabestaanden deze keuze maken
 Anders, te weten

Ik wil graag volgauto’s voor mijn nabestaanden
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 Ja

 Nee

Het afscheid

Er wordt gelegenheid geboden om afscheid te nemen met een open | gesloten kist voor
 Familie
 Familie en vrienden
 Alle belangstellenden

Mijn afscheidsceremonie mag worden gehouden in
 De kerk waartoe ik behoor, te weten
 Ik kies hierbij voor een Avondwake en Uitvaartviering | Afscheidsviering
 Een crematorium
 Een uitvaartcentrum, te weten
 Elders, te weten
 Ik laat mijn nabestaanden deze keuze maken

Ik kies voor een afscheidsceremonie
 Met (kerkelijke) voorganger, met voorkeur voor
 Zonder (kerkelijke) voorganger
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Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag dat de volgende
muziek | gezangen worden gespeeld

Tijdens mijn afscheidsceremonie wil ik graag sprekers

 Ja

 Nee

 Ja

 Nee

Bij voorkeur zijn dit

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart
Zo ja, mijn voorkeur voor kleur en soort
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Ik wil graag dat mijn afscheid wordt vastgelegd door een fotograaf

 Ja

 Nee

Te weten

Ik heb voor mijn afscheidsceremonie de volgende specifieke wensen

Ik wil op de begraafplaats graag dat de kist
 Daalt in aanwezigheid van de familie
 Daalt in aanwezigheid van alle belangstellenden
 Daalt als iedereen de begraafplaats heeft verlaten

ik wil in het crematorium graag
 Dat mijn dierbaren meegaan naar de crematieruimte
 Ik laat de keuze aan mijn dierbaren over
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Na het afscheid

Ik wil graag dat de belangstellenden na de afscheidsceremonie gezamenlijk
 Iets drinken, te weten
 Iets eten, te weten

Dit mag plaatsvinden
 In het crematorium
 Ik laat deze keuze aan mijn dierbaren over
 Elders, te weten

Ik wil graag als gedenkteken op mijn graf
 Een platte steen
 Een staande steen
 Geen gedenkteken
 Ik laat deze keuze aan mijn dierbaren over
 Anders, te weten
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Ik wil graag dat mijn as wordt
 Uitgestrooid in | op
 Bijgezet in een urn op | in
 Verwerkt in een sieraad
 Ik laat deze keuze over aan mijn dierbaren

Ik dank al mijn dierbaren voor het feit dat ze bij het regelen
van mijn uitvaart rekening houden met mijn wensen.
Plaats
Datum
Handtekening

Aan dit document ‘wensen voor mijn uitvaart’ kan geen rechtsgeldigheid worden ontleend. Het betreft nadrukkelijk een wensendocument.
U kunt dit document het best bewaren bij andere waardevolle spullen.
Het is raadzaam uw dierbaren op de hoogte te stellen van de
aanwezigheid van dit document.
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Een uitvaart is geen dag uit een
leven, maar een leven in één dag
						Christel Bruggink - Bruns

Zuiver Uitvaartbegeleiding
Landweer 14
7603 TA Almelo

0546 805 913

06 443 227 66
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl

