Mijn uitvaartwensen

Geachte mevrouw/mijnheer,
Voor u ligt het document ‘Wilsbeschikking’. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen
manier, wanneer u daar aan toe bent, uw persoonlijke uitvaartwensen vast te leggen.
In deze wilsbeschikking kunt u aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden. Ook
uw overige wensen kunt u erin opnemen. Dit geeft bij leven de zekerheid dat de uitvaart
later geheel naar uw wens zal worden uitgevoerd. Deze zekerheid geldt dan ook gelijk
voor uw nabestaanden. Zij zijn door het document volledig op de hoogte van de uitvaart
zoals u die wenst en kunnen deze dienovereenkomstig laten uitvoeren. Voor nabestaanden
is het een eerste stap in de verliesverwerking.
Deze wilsbeschikking is overigens geheel vrijblijvend. Aan u de keuze welke onderdelen
u wilt invullen. Wat u (nog) niet weet of niet in wilt vullen, laat u gewoon open. Uiteraard
kunt u uw uitvaartwensen altijd wijzigen. Het document brengt geen verplichtingen met
zich mee en na het invullen ervan bent u niet verplicht uw uitvaart door ons te laten
uitvoeren. Wij bieden het u graag aan als houvast bij het bepalen van uw eigen wensen
en behoeften ten aanzien van de uitvaart. Let wel, dit is geen rechtsgeldig document.
Wilt u een en ander officieel vastleggen dan kunt u dit doen bij een notaris.
Heeft u de wilsbeschikking ingevuld, dan adviseren wij deze te bewaren bij uw trouwboekje
en de verzekeringspapieren. Heeft u ons een afschrift van deze Wilsbeschikking gegeven,
dan zullen wij deze digitaal voor u bewaren. Wij zullen deze dan gebruiken bij het regelen
van de uitvaart.

Met een hartelijke groet,

Uitvaartzorg Westerkwartier

Persoonlijke gegevens
Achternaam: ____________________________________________________________
Voornamen:_____________________________________________________________
Geboortedatum en geboorteplaats:___________________________________________
Adres: _________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: __________________________________________________
Telefoonnummers: _______________________________________________________
Emailadres: _____________________________________________________________
Geslacht:

O man

O vrouw

Ox

Burgerlijke staat:
O gehuwd / geregistreerd partnerschap
O samenwonend met
O ongehuwd
O weduwe / weduwnaar van
Naam van uw partner: _________________________________________________________

Ondertekening
Datum: _________________________________________________________________
Opgemaakt te: ___________________________________________________________

Opgesteld door: __________________________________________________________

Handtekening:

1. Bij leven
Nalatenschap
O Ik heb geen testament
O Ik heb een testament op laten maken bij notariskantoor
_____________________________________________________________________
Voor het vervullen van formaliteiten kunnen de namen van uw ouders nodig zijn

Naam van mijn vader
_____________________________________________________________________
Naam van mijn moeder
_____________________________________________________________________
O Ik heb een codicil opgemaakt en ligt opgeborgen
_____________________________________________________________________

O Ik heb in mijn testament een executeur benoemd
Naam
_____________________________________________________________________
Voornamen
_____________________________________________________________________
Adres
_____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats
_____________________________________________________________________
Telefoonnummers
_____________________________________________________________________

Mijn wens is dat mijn uitvaart geregeld wordt door
O mijn executeur uitvaart
O iemand anders
O geen voorkeur
Naam
_____________________________________________________________________
Voornamen
_____________________________________________________________________
Adres
_____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats
_____________________________________________________________________
Telefoonnummers
_____________________________________________________________________
Relatie tot mij
_____________________________________________________________________

Verzekeringspapieren, medische gegevens
O ik heb geen uitvaartverzekering afgesloten
O ik heb een uitvaartverzekering afgesloten bij
Naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer(s)
_____________________________________________________________________
O ik heb een donorcodicil opgemaakt
O ik draag een pacemaker / ICD / Stoma / Catheter / Insulinepomp
O ik heb mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld
Afspraken hierover zijn gemaakt met (naam ziekenhuis / instantie)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Cremeren of begraven
Keuze cremeren of begraven
O Ik wens te worden gecremeerd
O ik wens te worden begraven
O ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Crematorium
O Ik heb geen voorkeur
O ik heb voorkeur voor een crematorium, namelijk
______________________________________________________________________
Uw wensen met betrekking tot asbestemming en nagedachtenis kunt u verderop vastleggen.

Begraafplaats en graf
O Ik heb geen voorkeur
O Ik heb voorkeur voor een begraafplaats, namelijk
______________________________________________________________________
Ik wens
O een bestaand (familie)graf
(Regelnummer:
O een algemeen graf
O een nieuw graf en geef de voorkeur aan

Grafnummer:

)

______________________________________________________________________

Overige wensen
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Bij overlijden
Verzorging en opbaring
O Ik wil graag thuis worden opgebaard
O Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
O anders, namelijk
_____________________________________________________________________

Aanvullende wensen met betrekking tot mijn verzorging en opbaring
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Rouwbezoek
O Ik wil graag worden opgebaard in een gesloten kist
O Ik wil graag worden opgebaard in een open kist
O Ik wil graag worden opgebaard in een bed
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Mijn wensen met betrekking tot bezoek tussen het moment van overlijden
en de uitvaart
O Ik wil alleen rouwbezoek voor familie
O Ik wil alleen rouwbezoek voor familie en belangstellenden
O Ik stel rouwbezoek niet op prijs
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Aanvullende wensen of toelichting
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. De uitvaart
Uitvaart
Ik wens een uitvaart
O in stilte (Een uitvaart in besloten kring, na de uitvaart zal de omgeving worden geinformeerd)
O in besloten kring met familie
O met familie en belangstellenden
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Aankondigingen / rouwdrukwerk
Mijn wensen met betrekking tot de aankondiging van mijn overlijden
O rouwbrieven / rouwkaarten
O Ik wil geen rouwbrief / rouwkaart
O Ik wil graag een neutrale kaart
O Ik wil graag een moderne kaart
O Ik wil graag een klassieke kaart
O Ik wil graag een eigen ontwerp
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Eventuele gewenste tekst en of uitvoering
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Advertentie
Mijn overlijdensadvertentie dient te worden geplaatst in
_____________________________________________________________________
O Ik wil geen advertentie
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Uitvaartkist en bekleding

Mijn wensen met betrekking tot de uitvaartkist
O ik laat dit over aan mijn nabestaanden
O ik wens geen kist, maar
_____________________________________________________________________
Materiaal, beslag en kleur van de kist
O massief eiken
O ayous (lichtgewicht)
O naaldhout
O steigerhout
O eiken print of fineer
O mdf / spaanplaat
O riet / bamboe
O anders,
_____________________________________________________________________
O metalen grepen
O kruisje op de kist

O houten grepen
O met corpus O zonder corpus

O kist moet worden gelakt in de kleur,
_____________________________________________________________________
Bekleding van de kist
O ongebleekt katoen
O satijn
O anders,
_____________________________________________________________________

Bloemen
O Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart
Mijn voorkeur gaat uit naar
____________________________________________________________________
Kleur
____________________________________________________________________
Andere wensen
____________________________________________________________________

O Ik stel geen prijs op bloemen
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O anders,
____________________________________________________________________

Vervoer
O Ik wil een standaard rouwauto
O ik wil een auto in de kleur
___________________________________________________________________
O anders,
____________________________________________________________________
Volgauto’s
O ja
O nee
Overige wensen
____________________________________________________________________

5. De plechtigheid
Kerkelijke uitvaart / plechtigheid
O ik wil een algemene plechtigheid
O ik wil een humanistische plechtigheid
O Ik wil een kerkelijke uitvaart
Mijn geloofsovertuiging is
____________________________________________________________________
Voorkeur kerk, aula of anders,
____________________________________________________________________
Voorkeur predikant / voorganger
____________________________________________________________________
O De liturgie moet worden samengesteld door mijn nabestaanden en een geestelijke
O De liturgie heb ik zelf samengesteld op pagina
O ik wil geen plechtigheid

Sprekers bij de plechtigheid
O bij mijn uitvaart wil ik geen spreker(s)
O mijn nabestaanden mogen zelf spreken of een spreker regelen
O bij mijn uitvaart zou ik graag als spreker willen
_____________________________________________________________________

Muziek en opnames
O Ik wil geen muziek en geen opnames
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
O Ik wil graag de volgende muziek en of opnames,
_____________________________________________________________________

Crematie
Bij het afsluiten van de crematieplechtigheid
O wens ik dat de kist in het bijzijn van nabestaanden aan het oog wordt onttrokken
O wens ik dat de kist pas weg wordt gehaald als iedereen de aula heeft verlaten
O ik laat mijn nabestaanden beslissen
O anders,
_____________________________________________________________________

Begrafenis
Bij het afsluiten van de begrafenisplechtigheid
O wens ik dat mijn kist op een rijdende baar naar het graf wordt gereden
O wens ik dat mijn kist naar het graf wordt gedragen door
O professionele dragers
O onderhands O geschouderd
O familie of vrienden
O wens ik de kist niet te laten dalen
O wens ik de kist wel te laten dalen
O wens ik nog spreker(s) bij het graf
O ik laat dit over aan mijn nabestaanden
O anders,

_____________________________________________________________________
Condoleren en condoleanceregister
O na de plechtigheid / begrafenis wens ik gelegenheid tot condoleren
O ik wil graag een condoleanceregister
O anders,
_____________________________________________________________________
Ik wens consumpties na de uitvaartplechtigheid
O koffietafel
O koffie / thee / frisdrank met iets erbij
O belegde broodjes
O anders,
______________________________________________________________________
Voorkeur voor locatie
______________________________________________________________________

6. Na de uitvaart
Asbestemming en nagedachtenis (bij crematie)
Ik wil mijn as laten bijzetten
O in een urnenmuur
O in een urnentuin
O in een bestaand graf, namelijk
____________________________________________________________________

O in de algemene nis van het crematorium (geen bezoek)
O thuis
O anders,
____________________________________________________________________
O ik wens dat mijn as in een urn wordt bewaard
O ik wens een monument / gedenkplaat / gedenksteen
O ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn of sieraad ter nagedachtenis
wordt bewaard

Speciale wensen met betrekking tot urn, monument of sieraad,
____________________________________________________________________

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid
O op zee
O op het verstrooiterrein van het crematorium
O op een door mijzelf gekozen plaats, namelijk
_____________________________________________________________________
O ik wil mijn as laten opstijgen met een heliumballon (20-25km hoogte)
O in aanwezigheid van mijn nabestaanden
O anders, namelijk
_____________________________________________________________________

Gedenksteen of monument (bij begrafenis)
O ik wens een gedenksteen op mijn graf
Speciale wensen met betrekking tot de gedenksteen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tekst voor op de gedenksteen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

O ik wens grafbeplanting, namelijk
_____________________________________________________________________

Overige notities:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Op onze website
www.uitvaartzorgwesterkwartier.nl
kunt u ideeën opdoen die u kunnen helpen
bij het invullen van deze Wilsbeschikking.

Heeft u nog vragen? Bel ons dan gerust.
Wij zijn bereikbaar op 0594 - 517 151
en staan u graag te woord.

Deze Wilsbeschikking kunt u bewaren
bij uw overige waardevolle papieren.
U kunt het ook bij ons in bewaring geven.

Ons kantoor en uitvaartwinkel is gevestigd
aan de Tolberterstraat 39, 9351BC te Leek.

