
                               

Gegevens en wensen betreffende mijn uitvaart

Dhr. / Mw. …………………………………….

Graag melding van overlijden, dit kan dacht en nacht via onderstaand telefoonnummer;

06 5353 7148

Anja van de Meer Uitvaartverzorging

Wielewaalpad 2

5327 AV  Hurwenen

Ondergetekende,

Naam …………………………………………………….

Voornaam……………………………………………….……

Geboren op……………………..te……………………………

Adres………………………………………………….…

Postcode…………………………………………………….

Woonplaats……………………………………………………

Geslacht

Man
Vrouw



Burgerlijke staat

Ik heb een uitvaartverzekering bij ………………………………

Polis nummer…………………………………………….

Soort polis…………………………………………….

Contactpersoon…………………………………………….

Testament aanwezig

Indien Ja, bij welk notaris kantoor……………………………….

Dit document is door mij vast gelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en 
verzorgen van mijn uitvaart op;

-- / -- / ----          te (Woonplaats)…………………………

Na mijn overlijden blijft mijn lichaam;  

Er is wel of geen Donorcodicil

Gehuwd met………………………………
Geregisterd partnerschap
Ongehuwd/Alleenstaand

Ja
Nee

Thuis 
Wordt overgebracht naar;…………………………............

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap, de 
betreffende papieren liggen,.………………………………………………………………



Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word

Ik wens mijn uitvaart 

Mijn keuze voor een kist is;

Mijn lengte is ………………. 

Mijn geloofsovertuiging is……………………………………………..

Kruisje op de kist  

Ik wens dat de kist of lijkwade gesloten wordt;

Voor het sluiten van de kist / lijkwade wil ik dat mijn juwelen / sierraden en uitwendige 
hulpmiddelen ( bril ed. ) van mijn lichaam worden genomen.  

Wel
Geen

Gecremeerd
Begraven

In stilte
In aanwezigheid van familie
In aanwezigheid van familie en vrienden
In aanwezigheid van familie,  vrienden en   belangstellenden.

Eenvoudigste kist
Kersen fineer
Vurenhout
Populieren-hout
Grenen
Massief eiken  (evt. kleur)
Lijkwade

Ja
Nee

Direct na mijn overlijden
Op het laatste moment voor de uitvaart (indien mogelijk). 

Ja
Nee



Condoleance avond

Avondwake

Kerkdienst/afscheidsdienst 

Zo ja welke kerk ? ………………………………………….

Begraafplaats (indien van toepassing)

Welke begraafplaats?…………………………..

Bestaand graf, graf nr . ……………………………….….

Graf

Waar is het graf monument aangekocht………………

Gedenksteen

Bij voorkeur pastoor / dominee of voorganger

……………………………………………………..

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Nieuw graf
Enkelgraf
Dubbelgraf
Algemeengraf

Ja
Nee

Kist laten dalen in aanwezigheid van nabestaanden en/of belangstellenden.



Rouwkaarten

Bidprentjes / dankkaartjes

Advertentie

zo ja in welke krant dagblad(en)…………………………………….

Dankbetuiging

Afscheidsdienst in het crematorium 

Voorkeur voor een crematorium.

Vervoer

Rouwauto; 

Rouwkoets

Ja
Nee
Ja, met foto

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee
Ja met foto

Ja 
Nee

Ja, namelijk......
Nee

Zwart
Wit
Grijs

Zwart
Wit
Loopkoets
Uitvaartfiets



Uitvaartbus 17 personen / 45 personen

Volgauto’s 4 / 8 personen 

Ceremonie

Koffietafel

zo ja welke locatie ………………………………………….

Wat voor consumpties

……………………………………………………..

Condoleanceregister

Bloemen

Welke bloemist.

……………………………………………………..

Muziekvoorkeur  ;

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Motor met zijspan

Ja 
Nee

Ja 
Nee 

Ja 
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee



……………………………………………………..

Live muziek; 

……………………………………………………..

Opname van de dienst in het crematorium 

Bij crematie neemt de naaste familie als laatste afscheid in de aula

Blijven de bloemen bij het crematorium

Zo nee, waar moeten de bloemen naar toe

Wij nemen de bloemen zelf mee 

Kaarten en linten retour aan de familie

As bestemming 

In aanwezigheid van 

Mijn adres bestand is te vinden op de pc.  

Ja 
Nee

Ja 
Nee

Ja 
Nee

Ja 
Nee

Ja 
Nee

Algemene nis
Mee naar huis
Uitstrooien bij het crematorium / op zee / of elders

nabestaanden 
zonder nabestaanden.



onder de naam;……………………………

Adressenbestand geschreven

Contact persoon / executoir testamentair

Naam……………………………………………………………..

Adres……………………………………………………………..

Postcode ………………………………………………………….

Woonplaats……………………………………………………….

Telefoon nr.……………………………………………………….. 

Email……………………………………………………………...

Relatie tot overledene……………………………………………




