Uw eigen uitvaartwensen
Persoonsgegevens
Ondergetekende
 de heer
 mevrouw
Naam: ..............................................................................................................................
Geboortedatum: ..............................................................................................................
Burgerlijke staat: .............................................................................................................
Naam eventuele partner:.................................................................................................
Heeft de volgende wensen vastgelegd voor de verzorging van zijn/haar uitvaart:
 begrafenis
 crematie
 ik laat de keuze begraven/cremeren over aan mijn nabestaanden
Datum: .............................................................................................................................
Handtekening:..................................................................................................................

Nalatenschap
 ik heb een testament opgemaakt bij:
................................................................................................................................
 ik heb een codicil (wilsbeschikking) opgemaakt bij:
................................................................................................................................
 mijn uitvaart wordt geregeld door: .......................................................................
 geen voorkeur
 executeur
 iemand anders, namelijk:
naam: .....................................................................................................................
voornamen: ............................................................................................................
adres: .....................................................................................................................
postcode: ...............................................................................................................
woonplaats: ............................................................................................................
telefoonnummer(s): ...............................................................................................
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Financiën
 ik heb een uitvaartverzekering bij: .........................................................................
polisnummer: .........................................................................................................
 ik heb geen uitvaartverzekering
 mijn uitvaart wordt uitgevoerd door uitvaartonderneming:
naam: .....................................................................................................................
adres: .....................................................................................................................
postcode: ...............................................................................................................
plaats: .....................................................................................................................
telefoonnummer: ...................................................................................................
 ik laat deze keuze over aan mijn nabestaanden
Medisch
 ik heb een donorcodicil opgemaakt
 ik draag een pacemaker
Locatie
 ik wens dat mijn crematie plaatsvindt bij Crematorium Duin- en Bollenstreek:
Achterweg-Zuid 62
Postbus 33
2160 AA Lisse
0252-251 300
 andere locatie te weten: ……………………………………………………………………………………
 ik wens dat mijn begrafenis plaatsvindt op:
naam: .....................................................................................................................
adres: .....................................................................................................................
postcode: ...............................................................................................................
plaats: .....................................................................................................................
telefoonnummer: ...................................................................................................
 ik laat deze keuze over aan mijn nabestaanden
Opbaren
 ik wens t.b.v. mijn opbaring gebruik te maken van één van de suites bij
Crematorium Duin- en Bollenstreek
 ik wens thuis opgebaard te worden
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Condoleancebezoek tijdens de opbaring
 ik wens geen bezoek
 ik wens alleen bezoek door familie
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ik wens bezoek door familie en belangstellenden
met/zonder consumpties
ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Rouwdrukwerk
 ik wens geen kaarten
 ik heb geen voorkeur
 ik wens rouwdrukwerk met de volgende uitstraling:

modern

klassiek

neutraal
 eigen ontwerp. Deze is opgeslagen/bewaard :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Advertentie
 ik wens geen advertentie
 ik wens een advertentie in:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Rouwkist
 ik wens geen kist, maar: .........................................................................................
 ik wens een kist met de volgende eigenschappen:
materiaal: ..............................................................................................................
kleur: .....................................................................................................................
beslag: ....................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Vervoer
 ik wens te worden vervoerd in een standaard rouwauto
 ik wens te worden vervoerd in een speciale rouwauto, namelijk:
................................................................................................................................
 ik wens te worden vervoerd in een koets
 ander vervoer, namelijk:
................................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Volgauto’s/volgkoetsen:
 ja
Voor de volgende personen:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 nee
Bloemen
 ik wens geen bloemen bij mijn uitvaart
 ik wens wel bloemen bij mijn uitvaart
Bij voorkeur:
soort: ......................................................................................................................
kleur: ......................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Ik wens dat de bloemen na mijn uitvaart:
 bij oorlogsgraven worden geplaatst
 anders: ...................................................................................................................
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Uitvaart
 ik wens een uitvaart in stilte (pas afloop volgt kennisgeving van mijn overlijden)
 ik wens een uitvaart in besloten kring
 ik wens een uitvaart met belangstellenden
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Religie
 ik wens geen religieuze uitvaart
 ik wens een religieuze uitvaart. Mijn geloofsovertuiging is:
................................................................................................................................
 ik wens mijn religieuze uitvaart in kerk/moskee/kapel/zaal:
................................................................................................................................
 ik wens een religieuze uitvaart op Crematorium Duin- en Bollenstreek
 ik wens wel/geen avondwake of bijeenkomst
 Suggesties voor bepaalde religieuze teksten voor de lezingen/toespraak:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Locatie plechtigheid
Ik wens mijn plechtigheid te laten plaatsvinden in
 Crematorium Duin- en Bollenstreek
 andere locatie te weten:
naam: .....................................................................................................................
adres: .....................................................................................................................
postcode: ...............................................................................................................
plaats: .....................................................................................................................
telefoonnummer: ...................................................................................................
Tijdens de plechtigheid wens ik:
 wel/geen sprekers
 gewenste sprekers:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 Ik laat de keuze m.b.t. sprekers over aan mijn nabestaanden
 geen muziek
 wel muziek
Door mij gewenste muziek:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik wens live muziek door:
................................................................................................................................
 ik laat de keuze m.b.t. muziek over aan mijn nabestaanden
Opname van de uitvaartplechtigheid
 ik wil wel geluidsopnames
 ik wil geen geluidsopnames
 ik wil wel opname op DVD
 ik wil geen opname op DVD
 ik laat de keuze m.b.t. opnames over aan mijn nabestaanden
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Afsluiting van de plechtigheid
Cremeren
 ik wens dat mijn kist na het afscheid blijft staan
 ik wens dat mijn nabestaanden blijven zitten en de overige genodigden langs de
kist lopen voor een laatste groet.
 ik wens dat mijn nabestaanden als eerste afscheid nemen
 ik laat de keuze m.b.t. de afsluiting van de plechtigheid over aan mijn
nabestaanden
Begraven
Ik wens dat mijn kist naar het graf wordt gedragen door:
 professionele dragers
 familie en/of vrienden
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik laat de keuze m.b.t. de afsluiting van de plechtigheid over aan mijn
nabestaanden
Ceremonie bij het graf
 ik wens geen sprekers bij het graf
 ik wens sprekers bij het graf
Gewenste sprekers:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik wens geen muziek bij het graf
 ik wens wel muziek bij het graf
Gewenste muziek:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik laat de keuze m.b.t. ceremonie bij het graf over aan mijn nabestaanden
 ik wens geen eerbetoon langs het graf
 ik wens eerbetoon bij het graf
Gewenst eerbetoon:
………………………………...............................................................................................
 ik laat de keuze m.b.t. een eerbetoon over aan mijn nabestaanden
 ik wens dat mijn kist wel/niet daalt in de aanwezigheid van nabestaanden
 ik laat de keuze m.b.t. het dalen van de kist over aan mijn nabestaanden
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Graf
Ik wens te worden begraven op begraafplaats ……………………………………………….. in een:
 particulier graf
 huur (vanaf 20 jaar)
 koop (onbepaalde tijd)
 algemeen graf (In een algemeen graf worden drie overledenen zonder
familieband begraven, het is niet mogelijk zelf een plek te kiezen)
 bestaand/gereserveerd graf
grafnummer: .........................................................................................................
 mausoleum
Condoleance
 ik wens geen condoleance na de plechtigheid
 ik wens wel een condoleance na de plechtigheid
 ik wens geen consumpties tijdens de condoleance na de plechtigheid
 ik wens de volgende consumpties tijdens de condoleance na de plechtigheid:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 ik laat de keuze m.b.t. de condoleance en de consumpties in de
condoleanceruimte over aan mijn nabestaanden
Asbestemming (bij crematie)
Ik wil graag dat de volgende bestemming aan mijn as wordt gegeven:
 bijzetting in het columbarium
 bijzetting elders, namelijk: .....................................................................................
 verstrooiing op het strooiveld van Crematorium Duin- en Bollenstreek
 verstrooiing elders, namelijk: .................................................................................
 in aanwezigheid van de nabestaanden
 zonder aanwezigheid van nabestaanden
Ik wens nadien bericht van de verstrooiing aan de nabestaanden

ja

nee
 verstrooiing op zee per schip / boven zee per vliegtuig
 bloemengroet
 in aanwezigheid van de nabestaanden
 zonder aanwezigheid van nabestaanden
Ik wens nadien bericht van de verstrooiing aan de nabestaanden

ja

nee
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Vervolg Asbestemming bij crematie
 het meenemen van (een deel van) de as naar huis
 in een sierurn, één of meerdere medaillon(s), miniurntje(s) en/of
glasobject(en)
 in een asbus
 in een askoker ter verstrooiing
Overbrenging van de as naar begraafplaats / crematorium:
 via het crematorium
 door de nabestaanden zelf
 ik laat de keuze m.b.t. mijn asbestemming over aan mijn nabestaanden
Gedenksteen of monument (bij begrafenis of na plaatsing asbus in urnengraf)
Ik heb de volgende wensen m.b.t. het gedenkteken op mijn (urnen)graf:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Overige persoonlijke wensen/opmerkingen:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hierbij verklaar ik aan mijn nabestaanden dat ik het bovenstaande naar eer en
geweten heb ingevuld. Ik spreek de wens uit dat mijn wensen worden nageleefd.

Datum: .......................................

Handtekening: .......................................
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