Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart.

Dit boekje wordt u aangeboden door

UITVAARTVERZORGING P. MANS
WEESPAD 34, POSTBUS 24
3257 ZG OOLTGENSPLAAT
TEL. 0187 631336
BGG. 06 53448384
E-MAIL: INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM
WEBSITE: WWW.MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart:
Laat uw nabestaanden niet achter met vragen. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren en ondertekenen en
kunnen het beste bij andere belangrijke papieren, zoals een
trouwboekje en verzekeringspapieren bewaard worden.
Invulling van uw persoonlijke gegevens
De ondergetekende,
Naam:
_____________________________________________________________
Voornamen:
_____________________________________________________________
Geboortedatum:
_____________________________________________________________
Geboorteplaats:
_____________________________________________________________
Geslacht: man vrouw
_____________________________________________________________
Burger Service Nummer (BSN):
_____________________________________________________________
Email:
_____________________________________________________________
Adres:
_____________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
_____________________________________________________________
Datum en handtekening:
_____________________________________________________________

heeft de hierna vermelde uitvaartwensen en gegevens vastgelegd.

Opdrachtgever / executeur-testamentair na overlijden
Naam:
_____________________________________________________________
Familieverhouding / relatie:
_____________________________________________________________
Adres:
_____________________________________________________________
Postcode en woonplaats:
_____________________________________________________________

Keuze uitvaart
 Begrafenis
 Crematie
 Terbeschikkingstelling wetenschap

Kennisgeving van overlijden
Versturen van rouwbrieven:
 Ja, papiersoort/model: ______________________________________
 Voor de uitvaart versturen
 Na de uitvaart versturen
Nee
Adreslijst beschikbaar:
 Ja, plaats: _________________________________________________
 Nee
Plaatsen advertentie(s):
 Ja, naam krant:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

 Nee
Gebruik gedachtenis- of bidprentjes:
 Ja
 Nee
Versturen dankbetuigingskaartjes:
 Ja
 Nee
Plaatsen dankadvertentie(s):
 Ja, naam krant:
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
 Nee
Lidmaatschap crematie / uitvaartvereniging:
 Ja, nl.: ____________________________________________________
 Nee

Wijze waarop uitvaart moet plaatsvinden
Plaats van opbaring:
 Thuis: ____________________________________________________
 Zorgcentrum / verpleeghuis: ________________________________
 Rouwcentrum of aula: ______________________________________
 Elders, nl.: ________________________________________________
Verlenen laatste hulp liefst door:
 Familieleden / vrienden
 Uitvaartverzorger
Kleding voor opbaring: __________________________________________

_____________________________________________________________
Gelegenheid om afscheid te nemen:
 Alleen voor naaste familie
 Voor alle belangstellenden
 Anders, nl.: _______________________________________________
_____________________________________________________________
Gelegenheid tot condoleren:
 De avond voor de plechtigheid
 Na de plechtigheid
Consumpties:
 Koffie, thee en fris
 Koekjes
 Cake
 Broodjes
 Anders, nl: ________________________________________________
Uitvaart in besloten kring:
 Ja
 Nee
Kerkelijke uitvaart:
 Ja, nl. _____________________________________________________
 Nee
Spreekgelegenheid tijdens de plechtigheid:
 Ja: evt. namen sprekers, geestelijke etc.:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Nee
Geluids- en of videoopname gewenst:
 Ja,
 CD,
 DVD

 Nee
Keuze voor kisttype en -kleur:
 Ja, nl.:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Nee, deze keuze laat ik over aan de nabestaanden.
Muziekkeuze:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 muziek van CD e.d.
 orgelspel
Bloemstukken tijdens de uitvaart:
 Ja, voorkeur voor bloemsoort en/of –kleur:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Nee

Begrafenis
Plaats van begraven:
_____________________________________________________________
Naam begraafplaats:
_____________________________________________________________
Soort graf:
 Algemeen graf
 Eigen graf of familiegraf
 in grafkelder

 Anders, nl: ________________________________________________
Wijze van dragen:
 Met rijdende baar
 Op de schouders
 Door familie en / of vrienden
 Door dragers / draagsters
Kist dalen:
 Ja
 Nee
 Gedeeltelijk (maaiveld)
Klokluiden:
 Ja
 Nee
Grafmonument op het graf:
 Ja
 Nee
Indien ja:
 Mijn keuze is:
Omschrijving materiaalsoort en/of model:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Gewenst opschrift:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Keuze wordt door nabestaanden gemaakt.
Vervoer op dag van de uitvaart:
 Rouwauto zwart
 wit
 grijs
 Rouwkoets

 Anders, nl: ________________________________________________

Crematie
Naam crematorium:
_____________________________________________________________
Vestigingsplaats:
_____________________________________________________________
Muziekkeuze:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Kist dalen tijdens de plechtigheid:
 Ja
 Nee
Pacemaker:
 Ja
 Nee
Wijze van asbestemming
 Verstrooiing over zee
 Op het terrein van het crematorium
 Door nabestaanden zelf te doen op volgende locatie
_____________________________________________________________
 Door nabestaanden zelf te doen op locatie die zij zelf uitkiezen
 Bijzetting in het columbarium van de begraafplaats of het
crematorium te _______________________________________________
 Bijzetting in bestaand graf van _______________________________
op de begraafplaats: __________________________________________
 In sierurn meenemen naar huis.

Ter beschikking van de wetenschap
De verklaring t.b.v. de terbeschikkingstelling van mijn lichaam ligt:
_____________________________________________________________

Direct na mijn overlijden moet er worden gehandeld zoals in de
papieren is aangegeven.

Overige belangrijke gegevens
Donorcodicil opgemaakt
 Ja, de papieren daarvoor draag ik bij mij. Onmiddellijk na mijn
overlijden dienen de daarin genoemde instanties te worden
ingelicht.
 Nee
Testament opgemaakt:
 Ja
 Nee
Indien ja, naam notaris:
_____________________________________________________________
Plaats:
_____________________________________________________________
Datum van opmaken testament:
_____________________________________________________________

Aantekeningen

