PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN:
…………………………………………………..
Voor het melden van een sterfgeval belt u:
Lijffijt Uitvaartverzorging
030 – 781 1000
Vanuit het buitenland belt u:
+ 31 (0)30 781 1000
Dag en nacht bereikbaar
ook in weekenden en tijdens feestdagen
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Uitvaartwensen
Op het moment van overlijden moet er vaak in zeer korte tijd veel knopen worden
doorgehakt. Voor nabestaanden vaak een zware taak, omdat vaak niet duidelijk is wat de
overledene had gewild. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin we het vaak
moeilijk vinden om over onze eigen uitvaart te spreken. Toch is het goed om bepaalde zaken
op papier te zetten, om zo uw nabestaanden te ontzorgen en onzekerheid bij uw dierbare te
voorkomen.
U kunt het formulier geheel naar eigenwens invullen en ondertekenen. Bewaar het formulier
op een plek waar het goed vindbaar is en stel uw naasten hiervan op de hoogte.
Vastleggen van uw wensen en inzicht in de kosten
Naast het invullen van dit formulier kunt u ook uw wensen door mij laten vastleggen. In een
persoonlijk gesprek kan ik uw wensen op papier zetten en daarnaast kan ik u een kosten
indicatie geven. U ontvangt van mij een transparant overzicht van uw wensen en deze kunt u
op een goed vindbare plek bewaren. Het is daarbij verstandig uw naasten hiervan op de
hoogte te stellen, zodat zij weten dat u uw wensen vast hebt laten leggen. U ontvangt
daarnaast, indien u dat wenst, ieder jaar gratis een geïndexeerde kosten specificatie op basis
van uw wensen. Op deze manier blijft u altijd inzicht houden. U kunt natuurlijk altijd uw
wensen wijzigen, dit kunt u doen door contact met mij op te nemen, zodat ik uw wensen
formulier aan kan passen, ook hier zitten geen kosten aan.
Deze service is gratis en verplicht u tot niets. Laat u de uitvaart verzorgen door LijffijtUitvaartverzorging dan ontvangt de opdrachtgever € 300,- uitvaartkorting.
Door het vooraf vastleggen van uw wensen heeft u de vrijheid in uw eigen uitvaartkeuze
PERSOONIJKE GEGEVENS
Achternaam
Voornamen
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Woonadres
Postcode
Woonplaats
BSN nr.
Burgerlijke staat

:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
✔
:
Man /  Vrouw
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
: Gehuwd
 Ongehuwd
 Samenwonend  Weduwe/weduwnaar
Geloofsovertuiging:…………………….………………………..……………………………………………………….
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Uitvaartverzekering
 Ja
Verzekeraar
Polisnummer
Verzekeraar
Polisnummer
 Nee
Testament
 Ja, bij notaris
Plaats
 Nee

:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….

:…………………….………………………..……………………………………………………….
:…………………….………………………..……………………………………………………….

Medische gegevens:


Ik heb een donorcodicil.
Deze bewaar ik :…………………….………………………..……………………………………………………….



Ik heb mijn lichaam ter beschikking van de medische wetenschap
gesteld.
Naam ziekenhuis :…………………….………………………..……………………………………………………….
De papieren hiervoor bewaar ik bij/in:…………………….………………………..………………………..

Ik draag een pacemaker/defibrillator
 Ja
 Nee
Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart
 Ik wens te worden begraven
 Ik wens te worden gecremeerd
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Begrafenis:
Ik wil begraven worden in een:
 Algemeen Graf
Op begraafplaats :…………………….………………………..……………………………………………………….
 Nieuw Eigen Graf
:…………………….………………………..……………………………………………………….
Begraafplaats
 Bestaand eigen graf
Begraafplaats
:…………………….………………………..………………………………………………………
vak
:………………….……………klasse……………………..……..nr……….……………….…
 Grafkelder
Begraafplaats
:…………………….………………………..……………………………………………………….
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
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Dalen van de kist
 Ik wens dat mijn kist geheel / gedeeltelijk (tot maaiveld) / niet daalt
tijdens de begrafenisplechtigheid in het bijzijn van mijn nabestaanden.


Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Gedenkteken op het graf:
 Ja, met de tekst: …………………….………………………..……………………………………………………….
…………………….………………………..………………………………………………………………………………….
…………………….………………………..………………………………………………………………………………….
…………………….………………………..………………………………………………………………………………….
 Nee
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Crematie:
Voorkeur voor crematorium:
 Daelwijck Utrecht (Overvecht)
 Domstede Utrecht (Leidsche Rijn)
 Noorderveld te Nieuwegein
 Den en Rust te Bilthoven
 Anders nl, …………………….………………………..…………………………………………………………………


Ik wens dat mijn kist wel / niet aan het oog wordt onttrokken in het bijzijn van
mijn nabestaanden tijdens de crematieplechtigheid.



Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Ik wens dat mijn as wordt:
 Verstrooid:
 Op het verstrooiingsveld bij het crematorium
 Op zee vanuit een schip / vliegtuig
 Elders,
:..…………………….………………………..…………………………………………
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden


Bewaard:
 In de urnengalerij / urnentuin van het crematorium
 In het graf van
:..…………………….………………………..…………………………………………
Begraafplaats
:..…………………….………………………..…………………………………………
 Elders, nl.
:..…………………….………………………..…………………………………………
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Ik wil opgebaard worden
:………....…………………….………………………..…………………………………………
 Thuis
 Uitvaartcentrum
:………....…………………….………………………..…………………………………………
 elders, nl.
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
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Afscheidsbezoek / condoleance



Is voor een ieder mogelijk
Uitsluitend voor naaste familie

Ik wil graag een kerkelijke uitvaart
Dominee :………………………………………………………..…… telefoon:………………………….……………..
Pastor
:…………………………………………..………………… telefoon:…………………………………………
Kerkgebouw
:………....…………………….………………………..…………………………………………
Plaats
:………....…………………….………………………..…………………………………………
Avondwake
 Ja /  Nee
Ik wil graag een rouw- / herdenkingsdienst
 In de aula van het crematorium.
 In de aula op de begraafplaats.
 Elders, nl.
: ………....…………………….………………………..…………………………………………
Mijn uitvaart is
 voor iedereen toegankelijk.
 alleen voor de naaste familie. (in familiekring / in stilte)
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula





wens ik geen sprekers
wens ik de volgende sprekers indien zij dat willen:
1. :…………….………………………………..………………………………………………….
2. :…………….………………………………..………………………………………………….
3. :…………….………………………………..………………………………………………….
laat ik iedereen die spreken wil vrij.

Muziek
 Ik heb gekozen voor de volgende muziekstukken
1. :………………..…………….………………..…………… 4. :………………..…..………….……………………………
2. :………………..…..………….…………………………… 5. :………………..…..………….……………………………
3. :………………..…..………….…………………………… 6. :………………..…..………….……………………………
 Ik wil graag livemuziek, nl. :………………..…..………….…………………………………………………..
 Ik wil geen muziek
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
Na de uitvaart wil ik:
Koffietafel

:………....…………………….………………………..…………………………………………

Anders, nl

:………....…………………….………………………..…………………………………………

Vervoer
Rouwauto, kleur
Volgauto:
Anders, nl

:………....…………………….………………………..…………………………………………
 Ja /  Nee. Zo ja, aantal:…………………………………………………………..
:………....…………………….………………………..…………………………………………
✔
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Rouwkaarten
 Ja /  Nee. Zo ja, aantal:………....…………………….……………………………………………………………
Mijn wensen voor de rouwkaart
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rouwadvertentie
 Ja /  Nee.





Landelijk dagblad
Regionaal dagblad
Lokaal dagblad
Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Dankkaarten
 Ja /  Nee. Zo ja, aantal:………....…………………….……………………………………………………………
Mijn wensen voor de dankkaart
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bloemen

 Ja /  Nee.

Voorkeur

:………....…………………….………………………..…………………………………………

Uitvoering kist/wade:
 Standaard
 Luxe
Anders,
:………....…………………….………………………..…………………………………………


Naar de wens van mijn nabestaanden

Overige wensen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats:_______________________ Datum:___________________________
Handtekening:__________________________________________________
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