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Opdracht voor*
Aanvul info
Datum*
Aula naam*
Aantal personen*

Crematorium Duin- en
Bollenstreek Lisse

Nummer

Uitvaartonderneming*
(niet door opdrachtgever in te vullen)

Uitvoeren van crematie of uitvaartplechtigheid

Groot (rechts) / Klein (links)*

Aanvangstijd*
Aulatijd*
Koffietijd*

[uu:mm]
[min]
[min]

Kistreg.nr.*

Persoonsgegevens overledene
Geslachtsnaam*
Voorvoegsel*
Voornamen*
Burg. staat*
Geslacht*
Geb. datum*
Geb. plaats/land*
Straat (woonadres)*
Postcode*
Plaats en land*

Partnernaam*
Voorvoegsel*
Roepnaam*
Te gebruiken naam*
Overl. datum*
Overl. plaats/land*
Huisnummer*

Toev.

Leeftijd*

Gegevens opdrachtgever
Geslachtsnaam*
Voorvoegsel*
Voornamen*
Geslacht*
Geb. datum*
Straat (woonadres)*
Postcode*
Plaats/land

Partnernaam*
Voorvoegsel*
Roepnaam
Telefoon
Mobiel
Huisnummer*
Relatie tot overl.
E-mailadres

Toev.

Gegevens uitvaartonderneming
Naam onderneming
Uitvaartverzorger
Straat
Postcode*
Plaats en land*

Telefoon*
Mobiel
Huisnummer*

Toev.

E-mailadres

Factuuradres (indien afwijkend van adres uitvaartonderneming)
(Bedrijfs)naam
T.a.v.
Straat
Postcode
Plaats en land

Relatie tot overl.
Telefoon
Mobiel
Huisnummer
E-mailadres

Mob.
Toev.

Ter attentie van de opdrachtgever*:
Door ondertekening van dit formulier verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de
onderstaande medische verklaringen en voorwaarden:
1. opdrachtgever verklaart dat de overledene in de afgelopen 24 maanden NIET is behandeld met Radionucliden (zoals
Jodium-125 dan wel Jodium-131). (Art. 5.8 Algemene Voorwaarden)
2. opdrachtgever verklaart dat in het lichaam van de overledene geen implantaten met ingebouwde batterijen aanwezig zijn.
3. opdrachtgever geeft een volmacht aan de uitvaartondernemer tot het regelen van de uitvaart(plechtigheid) in ruime zin,
als gevolg waarvan de opdrachtgever gebonden is aan de afspraken die de uitvaartonderneming in dit kader met het
crematorium maakt.
4. opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de huisregels van het
crematorium (deze staan vermeld op de website van het crematorium).
5. het crematorium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit een onjuiste beantwoording
van boven gevraagde informatie of het niet naleven van de voorwaarden genoemd onder punt 3.
6. opdrachtgever is op de hoogte gesteld door de uitvaartondernemer dat van iedere auladienst een beeld- en
geluidsregistratie plaatsvindt ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden. Na het verlopen van de termijn wordt de registratie
automatisch vernietigd. Ten behoeve van kwaliteitswaarborging worden alle diensten (pro)actief gemonitord door de
medewerkers en leveranciers van het uitzendsysteem.
Handtekening
Handtekening
opdrachtgever
uitvaartverzorger

Datum

* = verplicht veld

Datum
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Aanvul info
Datum*
Aula naam*
Aantal personen*
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Uitvoeren van crematie of uitvaartplechtigheid
Aanvangstijd*
Aulatijd*
Koffietijd*

Groot (rechts) / Klein (links)*

[uu:mm]
[min]
[min]

Kistreg.nr.*

Asbestemming

Gemachtigde voor het ophalen van de as*

Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn van
één maand na de crematie ontvangt de opdrachtgever
of de uitvaartondernemer een brief met uitgebreide
informatie inclusief een keuzeformulier waarop de
wensen met betrekking tot de asbestemming kenbaar
kunnen worden gemaakt.

De brief met betrekking tot het ophalen van de as van de
overledene kan na het verstrijken van de wettelijke termijn
worden gestuurd t.a.v.:
○ Opdrachtgever
○ Uitvaartondernemer
Deze wordt hiermee gemachtigd om de as op te halen.

Bijzonderheden afscheidsdienst

Wensen condoleanceruimte/koffiekamer
Wenst u gebruik te maken van de koffiekamer?
Wenst u neutrale achtergrond muziek?

Liturgische attributen gebruiken?
Paaskaars
Wijwater
Kruis Corpus
Kruis
Aankomst
Familie verlaat aula
Bloemen
Kaarten en linten
Familie wil mee
naar de invoer

○ Stoet
○ Als laatste
○ Mee naar huis
○ Crematorium
○ Mee naar huis

Consumpties:

○ Eigen vervoer
○ Als eerste
andere locatie
veld / zuilen
○ Mee cremeren

○ Ja

○ Nee

Wensen beeld en geluid
Wenst u beeld en fotomateriaal te presenteren?
Foto’s
○ Ja
Filmpjes
○ Ja
○ Ja
Wilt u muziek tijdens de dienst laten horen?
Muziek
○ Ja
Live muziek
○ Ja
Gebruik vleugel
○ Ja

Wensen opname van de dienst en live meekijken*
○ Nee
○ Nee
○ Nee
○ Nee
○ Nee
○ Nee

Voor het aanleveren van muziek en beeldmateriaal
beschikt het crematorium over een muziekbrief die op
aanvraag beschikbaar is en op de website kan worden
gedownload. Muziek en beeld dienden 24 uur voor
aanvang van de dienst aanwezig te zijn.

Aanvullende wensen / informatie

Via LiveUitvaart worden alle diensten in de beide aula’s
opgenomen zonder dat daarvoor een afnameverplichting
bestaat. U kunt tot 30 dagen na de plechtigheid de
registratie bestellen. Uitsluitend wanneer u besluit tot
afname worden de kosten in rekening gebracht. Het is via
LiveUitvaart mogelijk de dienst op afstand live mee te kijken
voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn. Uitsluitend
wanneer u kenbaar maakt gebruik te willen maken van deze
service ontvangt u een unieke inlogcode waarmee uw
privacy wordt gewaarborgd. Direct nadat de opname aan u
is geleverd, wordt de oorspronkelijke registratie door ons
vernietigd. Wanneer u geen bestelling plaatst wordt de
registratie na afloop van de wettelijke termijn door ons
vernietigd.

○ Ik geef GEEN toestemming voor het opnemen van de
dienst voor kwaliteitsdoeleinden.
○ Ik maak WEL gebruik van LiveUitvaart voor live meekijken
tijdens de afscheidsdienst en neem de digitale opname na
afloop af. Ik ontvang de bijbehorende unieke codes zo
spoedig mogelijk via de uitvaartondernemer per e-mail. Ik
ga akkoord met de kosten die daaraan zijn verbonden.
Paraaf voor akkoord pagina 2*:

____________
Opdrachtgever

* = verplicht veld
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______________
Uitvaartondernemer
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