Voor als ik
er niet meer ben

Mijn uitvaartwensen heb ik besproken met:
Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Naam:
Relatie:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

Woonplaats:

Inleiding
Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van
uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor uzelf en uw nabestaanden. Het is uw manier om
duidelijkheid te scheppen in een periode die vaak beheerst wordt door verdriet en de vraag ‘wat zou
hij/zij graag gewild hebben’. Dit boekje geeft u de gelegenheid aan uw uitvaart uw eigen wensen
mee te geven.
Een passende uitvaart is een uitvaart die past bij úw persoonlijkheid en die voor wat betreft
uitvoering nog ruimte laat voor wat nabestaanden mooi vinden. Het is een eerste, belangrijke stap
in de verwerking van het verdriet om uw overlijden. Voor nabestaanden is het een geruststellende
gedachte uw uitvaart te laten verlopen ‘zoals u dat gewenst zou hebben’.
Dit is uw manier om er voor te zorgen dat uw uitvaart persoonlijk wordt. Zodat uw nabestaanden
later met een warm gevoel aan dit afscheid kunnen terugdenken.
U kunt er voor kiezen dit wensenboekje met iemand te bespreken of het bij uw papieren te bewaren
zodat het na uw overlijden geraadpleegd kan worden. Daarna kunt u het gerust ‘vergeten’ en
verdergaan met uw leven! U kunt op mijn site www.vandenheuveluitvaartzorg.nl meer informatie
vinden om tot besluitvorming te komen. En ik ben u natuurlijk graag van dienst om in een persoonlijk
gesprek verdere uitleg te geven of ideeën aan de hand te doen.

Met warme groet,
Heidie van den Heuvel

In dit formulier staan de wensen met betrekking tot de uitvaart van:
Naam:
Voornamen:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
Geboortedatum en- plaats:
BSN nummer:
Burgerlijke staat:  ongehuwd
 gehuwd
 samenwonend met
 geregistreerd partner van
Weduwe/weduwnaar van:
Ouder van:

De volgende persoon heb ik gevraagd de uitvaartregeling op zich te nemen:
Naam: 		
Relatie: 		
Adres: 		
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon: 		

Ik wens dat de volgende uitvaartonderneming wordt ingeschakeld:
Naam: Van den Heuvel uitvaartzorg
Naam uitvaartbegeleider: 		
Plaats: 		
Telefoon: 		

Mijn bedoeling met dit wensenformulier is dat:
 De in dit formulier omschreven wensen strikt uitgevoerd worden.
 De in dit formulier omschreven wensen als richtlijnen gelden voor mijn naasten.
 Ik laat hen de ruimte voor eigen invulling, met uitzondering van de volgende punten:

Datum:
Handtekening:

Opbaring
 Thuis
 op bed
 op een opbaarplank
 in een kist.
 In een uitvaartcentrum / 24-uurskamer / rouwhuiskamer,
Adres:
 Anders:

Laatste verzorging
 Wassen en kleden door:
 naasten
 uitvaartbegeleider
 uitvaartbegeleider samen met naasten
 De kleding die ik aan wil:

 Sieraden:
 Make-up en eventueel bril:

 Ik wil graag thanatopraxie (lichte vorm van balseming) toepassen.
Gelegenheid tot bezoek voor
 iedereen die dit wenst
 besloten kring, te weten:

Ik kies voor een
 Begrafenis op begraafplaats:
 reservering nummer:
 bijzetting nummer:
 nieuw graf: enkel / dubbel / driedubbel
 op dit gedeelte van de begraafplaats:
 Crematie in crematiorium:
 Ter beschikking stelling aan de wetenschap, bij het volgende instituut:

Kennisgeving van overlijden via
 Rouwbrief of -kaart:
 Vorm / formaat:
 Papiersoort / kleur:
 Lettertype:
 Tekst / gedicht / afbeelding:
		
		
		
 Speciale wensen:

 Mijn adressenbestand is te vinden:

 E-mail / telefonisch
Inloggegevens e-mail:

 Advertentie lokaal, regionaal en/of landelijk in de volgende krant(en):

 Aanpassing van mijn Twitter-, Facebook- en/of LinkedInpagina:

Inloggegevens:

Kist of baarplank
 Kist
 Houtsoort:
 Model / kleur / afwerking:
 Bekleding:
 Kruisje op de kist: nee / ja,
 Foto op de kist: nee / ja,
 Speciale wensen:

 Baarplank
 Houtsoort:
 Model / kleur / afwerking:
 De wade die ik draag:

Bloemen
 Wel / geen bloemen
 Soort:
 Kleur:

Rouwvervoer
 Rouwauto, merk / kleur
 Volgauto’s, aantal
 Eigen auto
 Anders:
Aangepaste route langs:
		
		

Dragers
 Geregeld door uitvaartonderneming
 Uit eigen kring
 Door mij persoonlijk uitgenodigd:
		
		
		

Afscheid nemen voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid
 Avondwake in de
 Thuis
 In besloten kring, te weten
		
		
 Voor genodigden
 Voor iedereen die dit wenst
 In de (24uurs) rouw (huis)kamer
 In besloten kring
 Voor genodigden
 Voor iedereen die dit wenst

kerk te

Sluiten van de kist
Met / zonder nabestaanden erbij, te weten
		
		
Wel / Geen afscheidsbijeenkomst
 Aanwezigen
		
		
 Besloten kring, te weten
		
		
 Genodigden
 Iedereen die dit wenst

Locatie
 Kerk:
 Crematorium:
 Andere locatie:

Voorganger
 Geestelijke:
Voorkeur:
 Ritueelbegeleider:
Voorkeur:
 Uitvaartbegeleider:
Voorkeur:
 Iemand anders:
Voorkeur:

Teksten
 In memoriam
 Gedicht:
		
		
 Andere tekst:
		
		
 Wel / geen toespraken

Muziek
 Live muziek:
		
		
 CD’s:
		
		
		
		
		
		
 Symbolen en rituelen:
		
		
		
		
		
		

 Foto of filmpresentatie:
		
		
				

Condoleance
 Schriftelijk
 Persoonlijk voor / na de afscheidsbijeenkomst

Laatste groet
 Begraven:
 Kist wel / niet laten dalen, wel / niet door nabestaanden.
 Afscheidsritueel:

 Cremeren:
 Kist wel / niet aan het oog onttrekken
 Nabestaanden wel / niet mee naar het invoeren in de oven
 Wel / Geen ontmoeting na de uitvaart
Locatie:
Aanwezigen:
 Besloten kring, te weten

 Alle genodigden

Consumpties
 koffie / thee/ fris
 wijn / bier / gedestilleerd
 cake / koek / bonbons
 soep / broodjes
 zoutjes / hapjes
 anders:
		
		
Andere wensen ten aanzien van de invulling:
		
		
		

Na de uitvaart voor aanwezigen
 Dankkaarten
 Dankadvertentie in
 Anders:

Na begraven:
 Tijdelijke grafmarkering ja / nee
 Grafsteen:
		
		
		
		
		

Na crematie:
Asbestemming:
 Verstrooiing
 Algemene nis
 Bijzetting in columbarium:
 Urnengraf:
 Naar nabestaanden:
 Anders:

Zakelijke gegevens
Ik heb een:
 Executeur aangesteld, te weten:
 Uitvaartverzekering bij:
 Polisnummer:
 Kapitaal / natura
 Levensverzekering bij:
 Polisnummer:
 Testament, gedeponeerd bij notaris:
		
 Donorcodicil: ja / nee
Donorcodicil registratienummer:

De volgende bankgegevens zijn van belang:
Bank:
Rekeningnummer:
Mederekeninghouder / gemachtigde:
Bank:
Rekeningnummer:
Mederekeninghouder / gemachtigde:

Aanvullingen

Watersnipstraat 18
6658 GN Beneden-Leeuwen
Hoekgraaf 9
6617 AX Bergharen
M 06 - 54 99 07 48
E info@vandenheuveluitvaartzorg.nl
W www.vandenheuveluitvaartzorg.nl

