wensenformulier
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Omdat elk mens uniek is…
Elk mens is uniek. Iedere uitvaart vraagt om een unieke benadering. Daarom bieden wij u de mogelijkheid
om hierover nu al na te denken. Het invullen van een wensenformulier is geheel vrijblijvend.
U kunt dit voor uzelf of uw nabestaanden doen. U kunt het ingevulde formulier bij een notaris laten
vastleggen en/of u kunt uw wensenformulier ondertekend naar Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding
zenden. Dat laatste kunt u doen wanneer u Marco van Hamond uw uitvaart wilt laten verzorgen, maar niet
om uw wensen officieel vast te laten leggen. Natuurlijk kunt u ook kopieën van dit formulier geven aan
voor u belangrijke personen. U kunt dus zelf kiezen in hoeverre u uw wensen vast wilt leggen en of u ze
neerlegt bij personen die voor u belangrijk zijn.
Gegevens en wensen biedt u de mogelijkheid gegevens van uzelf vast te leggen, concrete wensen te uiten
en vragen van allerhande aard te beantwoorden. U zult zien dat onder dit deel veel onderwerpen aan bod
komen, waarbij er vele keuzemogelijkheden zijn. Dit kunnen keuzes zijn die u nog niet kunt of wilt maken.
Wel hopen wij dat deze keuzemogelijkheden u op ideeën brengen. Mocht u onderwerpen missen, dan
kunt u uw wensen op een apart vel aangeven. Natuurlijk kunt u ons ook bellen als u vragen heeft met
betrekking tot de onderwerpen in deze wensenlijst.
U kunt altijd, geheel vrijblijvend, contact opnemen met Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding voor het
doornemen van uw wensenformulier of voor het houden van een voorgesprek.
U vindt hieronder een korte inhoudsopgave.
‘Gegevens en wensen’
§

Mijn persoonlijke wensen, belangrijke personen, zakelijke gegevens

§

Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen

§

Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaart en advertenties

§

Mijn wensen voor de uitvaart

§

Na de dag van de uitvaart, onder andere asbestemming, monument

§

Bijlage: enkele begrippen

Dit formulier kunt u volledig in Microsoft Word invullen. Met de Tab-toets (u kunt ook op de grijze vakken
klikken) kunt u door de grijze velden lopen en uw wensen invullen of de keuzemogelijkheden aanklikken.
Na invulling kunt u het formulier uitprinten en ondertekenen.
Het bestand kunt u bewaren en evt. aanpassingen later opnieuw uitprinten.
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Gegevens en wensen
Op de volgende pagina's bieden wij u de mogelijkheid uw gegevens te noteren en uw wensen aan te geven.
Vanzelfsprekend bent u vrij in uw keuze welke zaken u wel of niet wilt vastleggen.
Heeft u uw wensen ingevuld, dan raden wij u aan deze kenbaar te maken aan voor u belangrijke personen
of hen te vertellen waar zij uw wensen kunnen vinden. U kunt deze ook in bewaring geven bij een notaris
en/of Marco van Hamond Uitvaartbegeleiding.
Mijn persoonlijke gegevens
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) en -plaats
Partner van
Ouder van
Geloofsovertuiging
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Belangrijke personen
§

Na mijn overlijden vind ik het fijn als de volgende personen zorg willen dragen voor mijn uitvaart
(hier kunt u ook een executeur testamentair vermelden):

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
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§

Het is belangrijk dat de volgende personen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht van
mijn overlijden:

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Relatie
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Zakelijke gegevens
§

Mijn huisarts is:
Naam
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Relatie

§

Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden:
Nee

§

Ik heb een uitvaartverzekering / levensverzekering:
Nee

§

De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een
Testament
door:
Notariskantoor:
Notaris, Dhr./Mevr.
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon

§

Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek, in de volgende vorm:
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Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen
Bij onderstaande vragen kunt u uw persoonlijke voorkeuren aangeven over de periode tussen uw
overlijden en de uitvaart. Het is de periode waarin uw nabestaanden beginnen met afscheid nemen. Het is
daarbij veelal een geruststelling wanneer u op een voor hen herkenbare wijze de mogelijkheid biedt tot het
nemen van afscheid.
§

Indien mogelijk wil ik graag na mijn overlijden door de volgende personen worden verzorgd
(a.u.b. volledige namen vermelden):

§

Ik wil dat ik word opgebaard:
Op een bed (indien mogelijk)
Op een draagbaar/opbaarplank
In de kist
anderszins, nl.
Te bepalen door nabestaanden

§

Mijn wensen voor een kist of draagbaar zijn:
Model:
Houtsoort:
Ander materiaal, nl.:
Kleur verf/beits:
Beschildering:
Soort bekleding
Te bepalen door nabestaanden
Wilt u op uw bed, over de draagbaar of in de kist eigen bekleding gebruiken zoals een (baar)kleed,
laken of deken? Zo ja dan kunt u hier uw wensen vermelden:

§

Ik wil worden opgebaard in de volgende ruimte:
(u kunt hierbij denken aan thuis, bij familie, een rouwkamer, een uitvaartcentrum, etc.)

Te bepalen door nabestaanden
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§

Ik wil in de volgende stijl van kleden/met deze kleding worden opgebaard:
Daarbij wil ik de volgende sieraden dragen:
make-up:
Te bepalen door nabestaanden

§

Ik wil graag dat er een foto('s) van mij in de opbaarruimte staat (één mogelijkheid aankruisen):
Ja, en wel de volgende foto (plaats en omschrijving):
Nee
Te bepalen door nabestaanden

§

Voor de uitvaart mogen mensen afscheid van mij komen nemen:
Ja
Alleen de volgende relaties wil ik vooraf afscheid laten nemen
Familie
Vrienden/Kennissen
Anderen, nl.:
Ik wil dat alleen op een vast moment afscheid kan worden genomen
Ik wil dat mensen tussen het opbaren en de dag van de uitvaart van mij
afscheid kunnen nemen
Nee
Geheel geen afscheid nemen, indien (b.v. in geval van een ongeval):
Te bepalen door nabestaanden

§

Mijn overige wensen ten aanzien van het afscheid nemen zijn:
Consumpties:
Muziek:
Condoleanceregister: Losse kaartjes
Overige
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Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaart en advertenties
§

Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden (één mogelijkheid aankruisen):
Ja
Nee
Achteraf
Te bepalen door nabestaanden
(Heeft u een adreslijst? Waar is deze te vinden?
Tip: voegt u a.u.b. een kopie bij het exemplaar van uw wensenlijst dat u thuis of bij de notaris bewaart.)

De rouwkaart kan naast een aankondiging van het overlijden ook een weerspiegeling van uw leven zijn. In
plaats van gebruik te maken van de gebruikelijke teksten en opmaak, kunt u uw gedachten laten gaan over
hoe u uw levensstijl tot uiting wilt laten komen in de rouwkaart. Daarmee wordt de rouwkaart tot een
blijvende herinnering aan u voor uw nabestaanden en biedt de kaart ondersteuning bij hun
rouwverwerking.
De stijl van de rouwkaart wil ik als volgt beschrijven:
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Indien u al een exact idee heeft van hoe uw rouwkaart dient te worden, kunt u hieronder de specificaties
aangeven.
Papiersoort:
Kleur papier:
Lettertype (font):
Kleur opdruk:
Gebruik van volgende foto/tekening (te vinden op volgende plaats
Eigen tekst of bepaalde woordkeus
(u kunt hierbij denken aan woorden als afscheidsbijeenkomst i.p.v. plechtigheid.):
Graag wil ik het volgende gedicht/motto/de levensvisie/lijfspreuk op de kaart hebben:
Naam of tekst in eigen handschrift (a.u.b. een pagina met uw naam en/of tekst in uw handschrift toevoegen):
Overige:
§

Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst:
Ja
Daarbij gaat mijn voorkeur uit naar de volgende krant(en):
Lokaal, namelijk:
Regionaal, namelijk:
Landelijk, namelijk:
Ik kies voor de volgende stijl voor de rouwadvertentie:
Tekst van de rouwkaart
Opmaak zoals de rouwkaart:
Verkorte versie van de rouwkaart
Toevoeging van tekst (b.v. een bedankje aan verzorgend personeel van…)
Anders, namelijk:
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§

Ik wil dat er een bidprentje wordt gemaakt:
Papiersoort:
Kleur papier:
Lettertype (font):
Kleur opdruk:
Gebruik van volgende foto/tekening (te vinden op volgende plaats
Eigen tekst of bepaalde woordkeus
Graag wil ik het volgende gedicht/motto/de levensvisie/lijfspreuk op het bidprentje hebben:
Naam of tekst in eigen handschrift (a.u.b. een pagina met uw naam en/of tekst in uw handschrift toevoegen):
Overige:

§

Ik wil dat er een dankkaart wordt verzonden:
Ja
Opmaak zoals rouwkaart:
Ja
Met foto/tekening:
Ja
Indien mogelijk handgeschreven door nabestaanden:
Ja

§

Ik wil dat er een dankadvertentie wordt geplaatst:
Ja
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Mijn wensen voor de uitvaart
§

Ik wil worden:
Begraven (voor cremeren ga verder naar pagina 12)
Naam en plaats begraafplaats:

§

Ik wil worden begraven in een:
Eigen nieuw graf
RK
Algemeen
Plaats reeds uitgezocht
Vak:

Rij:

Nummer:

Bijzetting partner/familiegraf
Vak:

Rij:

Nummer:

Algemeen graf
Anders nl.:
§

De kist mag tijdens de uitvaart dalen (indien u niet wilt dat de kist daalt, kunt verder gaan met de vraag
‘ik vind het fijn als men afscheid neemt door middel van’):
Nee

§

De wijze waarop de kist mag dalen is:
Met touwen

§

Bij het dalen van de kist wil ik graag de volgende personen aanwezig hebben:
In besloten kring

§

Ik vind het prettig als men afscheid neemt door middel van:
Bloemblaadjes
Losse bloemen
Schepje zand
Anderszins nl.:

§

Overige wensen:
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§

Ik wil worden:
Gecremeerd
Naam en plaats crematorium:

§

De kist moet aan het einde van de afscheidsdienst:
Blijven staan

§

Overige wensen:

Bijzonderheden
§

Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met een:
Rouwauto
Wensen t.a.v. kleur en/of merk
Met volgwagens:
Nee
Anders, nl.:

§

Ik heb speciale wensen ten aanzien van de route van de rouwstoet, namelijk:

§

Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart:
Ja
Ik heb een voorkeur voor:
...
Kleur:
Soort:
Ik wil graag linten:
Ja

§

Overige wensen:
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Ik wil dat mijn kist wordt gedragen door de volgende mensen:
Familie
Vrienden
Door officiële dragers
Anders, nl.
Op de volgende wijze (één mogelijkheid aankruisen):
Begeleiden; de kist staat op rolbaar
Dragen aan de hand/op de schouders
Eveneens op de begraafplaats
§

Registratie van de dienst(en)
Ja

CD

Nee
Te bepalen door nabestaanden
Avondwake
Ik wil voorafgaande aan de uitvaartdienst een avondwake
Ja
Kerk; (naam en plaats):
Anderszins nl.:
Heeft u een voorkeur voor een voorganger:
Nee
Te bepalen door nabestaanden

Beekseweg 10 A | 5087 KB Diessen (gem. Hilvarenbeek)
Tel. 013 – 505 25 80

13

Afscheidsdienst
§

Ik wil dat de afscheidsdienst en uitvaart in besloten kring plaatsvinden:
Nee Indien in besloten kring, welke personen mogen hier dan wel bij aanwezig zijn:

§

De afscheidsdienst vindt plaats in (één mogelijkheid aankruisen):
Kerk; (naam en plaats):
De aula het crematorium/uitvaartcentrum: (naam en plaats):
Anderszins nl.:
Heeft u een voorkeur voor een voorganger:

§

Ik wil graag dat er een foto van mij op de kist of in de ruimte waar de dienst wordt gehouden staat:
Ja
De foto is als volgt te omschrijven en is te vinden op de volgende plaats:

§

Tijdens mijn uitvaart mogen toespraken worden gehouden:
Ja
Indien mogelijk door:
Zijn er voorwaarden of beperkingen:
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§

Ik wens dat er naar muziek wordt geluisterd:
Ja
Indien ja:
Live muziek door:
Ik zou graag de volgende stukken/nummers/artiest(en) ten gehore willen laten brengen:

§

Ik heb de volgende wensen voor de aankleding tijdens de afscheidsdienst:
Kaarsen
Waxinelichtjes
Bloemen ten afscheid
Persoonlijke briefjes en kaarten
Overige, nl.:

§

Ik vind het fijn als er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, elkaar te condoleren
Ja
Indien mogelijk wil ik graag muziek tijdens het condoleren, namelijk:

Mijn wens is dat de ontmoeting, het condoleren, op de volgende locatie gebeurt
(één mogelijkheid aankruisen):
In de koffiekamer van het crematorium of uitvaartcentrum
In een andere gelegenheid, nl.:
Thuis
Te bepalen door nabestaanden
Dit kan ook met een select gezelschap, te weten:
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Mijn wensen voor consumpties zijn:
Koffie

Bier

Koekjes

Thee

Wijn

Cake

Frisdrank

Nederlands gedestilleerd

Broodjes

Jus d’ orange

Buitenlands gedestilleerd

Zoutjes

Bonbons

Overigen te weten:

§

Ik stel het zeer op prijs wanneer, na de eventuele condoleance, de hieronder genoemde personen in
de door mij aangegeven gelegenheid nog een drankje drinken of een diner hebben.
Personen:
Familie
Vrienden
Anders, nl.
Diner in:
Drankje in:
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Na de van de uitvaart; onder andere asbestemming, monument
(Zie voor de bedankkaarten het onderwerp 'mijn wensen voor de rouwkaart en advertenties'.)

§

Ik wens dat mijn as wordt verstrooid:
Nee
Graag in aanwezigheid van nabestaanden:
Nee
Zo ja, dit zijn:

Indien mogelijk op deze plaats (één mogelijkheid aankruisen):
Op het verstrooiveld van crematorium:
Op zee vanaf een boot
Ik heb speciale wensen voor een boot, namelijk:
Over zee vanuit een vliegtuig
Anders, nl. (bijvoorbeeld strand, bos, heide):
Overige opmerkingen:
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§

Ik wens dat mijn as wordt geplaatst:
In het columbarium van crematorium:

te:

Thuis
Gedeeltelijk in een sieraad
Ik wil graag dat de volgende persoon dit sieraad krijgt:
Anders, nl.
§

Ik vind het fijn als mijn nabestaanden bij deze plaatsing aanwezig zijn:
Ja

§

Mijn wensen voor een urn zijn (één mogelijkheid aankruisen):
Keramiek
Brons
Hout
Anders, nl.
Te bepalen door nabestaanden
En mijn voorkeur gaat uit naar een specifieke vorm, namelijk:
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§

Mijn wensen voor een grafmonument zijn:
Materiaal of combinatie daarvan:
Glas, eventueel met kleur(en) erin:
Graniet, kleur:
Marmer, kleur:
Steen, namelijk:
Brons
Roestvrij staal
Overig:
Vorm:
Wat de vorm van het grafmonument betreft denk ik aan (naast een specifieke vorm kunt u denken aan
speciale voorwerpen, de grootte, staand, liggend of een combinatie daarvan, planten, grind e.d.):

Tekst:
Mijn wensen voor de tekst zijn (u kunt in het algemeen aangeven wat u wel of niet wilt hebben vermeld, of een
speciale zin of tekst opschrijven. U kunt eveneens aangeven of u uw eigen handschrift voor uw naam of de tekst wilt
gebruiken.):
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§

Ik wens dat mijn uitvaart zo wordt vormgegeven, zoals ik dat in dit formulier heb aangegeven.

Plaats:
d.d.:

vrijdag 2 december 2016

Handtekening:
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Bijlage: enkele begrippen
Codicil
Bepaalde legaten hoeft de erflater niet per se in een notarieel testament vast te leggen. Voor het vermaken
van inboedelgoederen (geen schilderijen en/of kunstvoorwerpen), sieraden en kleren voldoet een codicil.
Een codicil is een eigenhandig geschreven (er mag geen getypte letter in staan), gedateerde en
ondertekende verklaring. De in een codicil vermaakte goederen moeten nauwkeurig (stuk voor stuk)
worden beschreven. Ook kan iemand in een codicil instructies geven voor zijn begrafenis of crematie.
Vanaf 1 januari 2003 is het benoemen van een executeur in een codicil niet meer mogelijk. Dit zal dan bij
testament of bij bijzondere notariële akte moeten gebeuren. Benoemingen in een codicil van voor die
datum blijven wel geldig. Een codicil met een executeurbenoeming van voor die datum blijft geldig. Het
gemakkelijke van een codicil is dat de maker het snel kan wijzigen. Verscheur het oude en schrijf een
nieuw. Het nadeel is dat een codicil, in tegenstelling tot een notarieel testament, kan zoekraken of kan
worden verdonkeremaand. Het advies is dan ook om het goed op te bergen of af te geven aan een
vertrouwd iemand.
Executeur
Deze functionaris heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen. Daarbij behoort ook het regelen van de
begrafenis of de crematie. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een
buitenstaander zijn. Het nieuwe erfrecht geeft een uitgebreide regeling ten aanzien van de bevoegdheden
en plichten van de executeur. Hij krijgt het beheer over de nalatenschap en zal alle bezittingen onder zich
mogen nemen. Hij zal de schulden moeten betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten
afgeven of uitbetalen. Hij kan ook een speciale opdracht krijgen, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te
vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. De executeur moet er altijd voor zorgen dat
een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Dat is een beschrijving van wat wordt nagelaten. Hij moet
rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur is bevoegd de aangifte te doen
voor het recht van successie (de belasting die kan worden geheven na het openvallen van een
nalatenschap). Wanneer de executeur de aangifte zelf ondertekent, is hij aansprakelijk voor de betaling van
de belasting. De wet regelt het loon voor de executeur: 1 procent van het vermogen op de dag van het
overlijden. Maar de erflater kan bij de benoeming in het testament het honorarium ook zelf vaststellen,
bijvoorbeeld op een vast bedrag.
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Het is mogelijk in het testament de executeur nog meer bevoegdheden te geven. Hij kan dan als
executeur-afwikkelingsbewindvoerder de nalatenschap zelfstandig afhandelen en verdelen. De notaris kan
meer informatie hierover geven. Als geen executeur is benoemd, kunnen de erfgenamen ook iemand een
volmacht geven bijvoorbeeld één van de erfgenamen of een notaris, om de nalatenschap voor hen te
regelen.
Legaat
Een erfgenaam is iemand die de hele erfenis of een aandeel in de erfenis krijgt, ofwel (een gedeelte van)
alle goederen (bezittingen en schulden) die deel uitmaken van de nalatenschap. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid voor een erflater een bepaald goed of een vastgestelde som geld aan iemand of aan een goed
doel te vermaken. Dit noemt men een legaat. De erfgenamen moeten het legaat aan de gerechtigde
(legataris) afgeven. Een legaat van een goed dat er ten tijde van het overlijden van de erflater niet meer
blijkt te zijn, vervalt.
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