wensenlijst

Naam:

Datum:

Handtekening:
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Verdriet is de keerzijde van liefde
Manu Keirse
Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar. Tijdens het
afscheid mag er plaats zijn voor alle gevoelens.
Dat vraagt om tijd, rust en afstemming. Zo willen we mensen begeleiden bij het invulling
geven van de uitvaart: praktisch – er moet veel geregeld worden – en altijd in overleg.
We ondersteunen om passende keuzes te maken.
Met dit wensenformulier wil Osiris Uitvaart u ondersteunen om stil te staan bij de
voorbereiding voor ooit, als het zover is. Onze ervaring is dat het mensen rust geeft en
dat nabestaanden niet hoeven te raden naar wat de overledene gewild zou hebben. Dat
geeft ruimte. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen alleen de voor u belangrijke punten in
dit formulier aan te geven, en de verdere invulling van de uitvaart aan uw nabestaanden
te laten.
Als u de behoefte heeft de verschillende mogelijkheden met ons te bespreken en een
kostenindicatie te ontvangen, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen.
Wij adviseren u al uw overige documenten (bijvoorbeeld verzekeringen, testament) bij
dit wensenformulier te voegen en belangrijke personen in uw omgeving op de hoogte te
stellen, of hen alvast een kopie te geven. U kunt ook een kopie van het wensenformulier
voorzien van uw handtekening naar Osiris Uitvaart sturen, zodat ook wij op de hoogte
zijn van uw uitvaartwensen.
Weet dat u uw eigen uitvaartonderneming mag kiezen, ook als u al een uitvaartverze
kering heeft!
U bent welkom met al uw vragen.

Riet Willems
Ron Bosman
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Persoonlijke gegevens
Achternaam : ____________________________ Meisjesnaam: _____________________
Voornamen (voluit) :_ ______________________________________________________
Roepnaam: _______________________________________________________________
Adres :___________________________________________________________________
Postcode en plaats: ________________________________________________________
Telefoon:_________________________________________________________________
Geboortedatum en –plaats:__________________________________________________
Burgerservicenummer :_____________________________________________________
Burgerlijke staat :__________________________________________________________
Indien gehuwd: naam en voornamen partner: _ _________________________________
___________________________________________________________________
Voor het doen van de aangifte van overlijden is het prettig dat ook onderstaande
gegevens bekend zijn.
Naam van vader:_ _________________________________________________________
Naam van moeder:________________________________________________________
Weduwe/weduwnaar van (indien van toepassing):_ ______________________________

Algemeen
Ik vind het fijn als de volgende persoon/personen, indien mogelijk, mijn uitvaart regelt/
regelen:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
De nalatenschap is geregeld in de vorm van een testament

Ja

Nee

Naam en adresgegevens van notariskantoor:____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
De kosten van mijn uitvaart worden betaald van:
uitvaartverzekering

levensverzekering

deposito

nalatenschap

Verzekering of deposito is afgesloten bij (+ polisnummer):_ _______________________
___________________________________________________________________
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Persoonlijke invulling van de uitvaart
Mijn wensen ten aanzien van opbaren en afscheid nemen
Ik wil bij voorkeur worden opgebaard in:
Mijn huis
Een uitvaartcentrum, namelijk:_____________________________________________
Andere locatie, namelijk: __________________________________________________
Mijn wensen wat betreft mijn kleren zijn: (denk ook aan sieraden, bril, make up, natuurlijke
materialen etc.) _ ___________________________________________________________

___________________________________________________________________
Gelegenheid tot afscheid nemen voor
Iedereen die dat wenst
In besloten kring, namelijk: ________________________________________________
________________________________________________________________________
Geen afscheid nemen

Bij het afscheid nemen wil ik opgebaard worden
In een open kist
In een dichte kist, of bedekt met wade
Wat zijn uw wensen ten aanzien van de opbaring en afscheid nemen: (denk hierbij aan
muziek, bloemen, formeel/informeel, eten en drinken etc.)__________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Omhulsel:
Mijn keuze is:
Een kist
Een opbaarplank plus wade
Een mand (wilgentenen of ander materiaal)
Speciﬁeke wensen: (bijvoorbeeld houtsoort, materiaal, kleur, prijsklasse, duurzaamheid)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Ik wil graag dat mensen als volgt op de hoogte worden gebracht van mijn
overlijden

Rouwkaart
Advertentie in: __________________________________________________________
Anders, nl:______________________________________________________________
Speciale wensen: (teksten, vormgeving, personen die ondertekenen, verzoeken, giften)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek:
________________________________________________________________________

Vervoer
Rouwauto

Ja

Nee

Kleur:___________________________________
Volgauto

Ja

Nee

Kleur:___________________________________
Aantal:__________________________________
Anders, namelijk: (uitvaartbus, eigen vervoer, boot, fiets, stoet lopend, etc.) _________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________
________________________________
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Begraven of cremeren
Ik wil
De keuze aan mijn nabestaanden over laten

Begraven worden
Ik heb

wel

geen voorkeur voor een (natuur)begraafplaats, namelijk: ___________

________________________________________________________________________

Ik wil begraven worden in een:
Algemeen graf
Particulier (eigen) graf
Bijgezet worden in bestaand (eigen) graf
Vak: ______________________________ Nummer:_ _______________________
Rechthebbende is: ___________________________________________________

Wensen m.b.t. de sfeer bij het graf: (denk bv. aan dragers, sprekers of muziek, dalen van de
kist, etc.) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Gecremeerd worden
Ik heb

wel

geen voorkeur voor een bepaald crematorium, namelijk:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Afscheidsbijeenkomst
De afscheidsbijeenkomst vindt bij voorkeur plaats in: (vermeld hier de naam en plaats van een
(kerk)zaal, aula, of een andere locatie)__________________________________________________
________________________________________________________________________________

De afscheidsbijeenkomst is
Voor iedereen toegankelijk
In besloten kring, namelijk

Er moet

wel

geen voorganger/ritueel begeleider zijn namelijk:

(vermeld ook de levensvisie)__________________________________________________________

________________________________________________________________________
Als u een kerkdienst wenst, kunt u hier bijzonderheden vermelden: (zoals Eucharistie, soort
mis, Avondwake vooraf, te zingen liederen, te lezen teksten) _________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Ik heb de volgende wensen voor de invulling van de afscheidsbijeenkomst: (denk aan
bloemen, sfeer, rituelen, beeldmateriaal etc.)_________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ik wil dat er naar muziek geluisterd wordt
Ja, namelijk (cd-)muziek: (indien bekend graag namen van componisten en/of artiesten en/of
nummers vermelden)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ja, namelijk live, te weten: _________________________________________________
Nee

Op mijn uitvaart wil ik graag sprekers:
Ja
Indien mogelijk door:_______________________________________________________
Met de volgende voorwaarden: (bepaalde onderwerpen ongewenst, bepaalde sprekers niet gewenst,
duur van de toespraak)______________________________________________________________

Nee
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Condoleance/ontmoeting na de afscheidsbijeenkomst
Ik wil dat er na de bijeenkomst gelegenheid is om elkaar te ontmoeten / te condoleren
Nee
Ja
Ja, maar voor een select gezelschap, namelijk: ________________________________
________________________________________________________________________
Ik denk hiervoor aan de volgende locatie: ______________________________________
________________________________________________________________________
De sfeer zou als volgt kunnen zijn: (bijvoorbeeld informeel. live muziek, foto’s) ____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ik wil graag dat er het volgende kan worden gedronken en evt. gegeten:
________________________________________________________________________

Na de uitvaart
Grafmonument
Dat mogen mijn nabestaanden bepalen
Mijn wensen wat betreft een grafmonument zijn: (materiaal, vormgeving, opschrift,
duurzaamheid) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NB: begraafplaatsen hanteren voorwaarden ten aanzien van grafmonumenten; houdt u
hier rekening mee.

Asbestemming
Dat mogen mijn nabestaanden bepalen
Mijn as mag verstrooid worden bij voorkeur op/bij: ____________________________
________________________________________________________________________
Mijn as komt in een urn die wordt geplaatst in/bij: _____________________________
________________________________________________________________________
Ik heb een voorkeur voor het volgende type urn: (materiaal, model, kleur)_______________
________________________________________________________________________________
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Ter overweging
Uw uitvaartwensen kunnen een rechtsgeldige status krijgen als u deze overneemt in een
handgeschreven document. Dit moet voorzien zijn van uw paraaf op elke pagina en uw
handtekening. U begint dit codicil met de volgende zin:
Ik, <naam>…, geboren op …. <datum> in .. < geboorteplaats> .., thans wonende op ..
< adres > … beschik bij codicil het volgende:
U brengt de door u gewenste opdrachtgever voor de uitvaart op de hoogte van het
bestaan van het codicil en van de plek waar u het opbergt.
Via dit codicil kunt u ook de verdeling van de meeste van uw goederen regelen. Deze
moeten dan goed beschreven worden (handmatig), plus de volledige gegevens van
degene aan wie u ze wilt nalaten.
Voor de verdeling van geld, onroerend goed en kostbare stukken is een uitvaartcodicil
niet voldoende! Hiervoor is een testament vereist, wat door een notaris moet worden
opgesteld.
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