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Geachte heer, mevrouw, 

 

Als u uw uitvaartwensen vooraf kunt vastleggen, betekend dit dat u uw naasten later veel zorg uit 

handen neemt tijdens het regelen en uitvoeren van uw uitvaart. Voor uzelf maar zeker ook voor 

uw naasten geeft dit een gerust gevoel. 

 

U kunt aangeven wat u wensen zijn voor later, en zelf kiest u welke punten u wel of niet invult. 

Wanneer u nog niet helemaal zeker bent, kunt u dit later nog aanvullen of eventueel wijzigen. 

 

 

Mijn uitvaartwensen zijn ingevuld door en betreft de persoonlijke wensen van: 

Naam: ________________________________________ 

Voornamen: ________________________________________ 

Geboortedatum: ________________________________________ 

Geboorteplaats: ________________________________________ 
Adres:                                                          

Nationaliteit: ________________________________________ 

Burgerservicenummer (BSN) ________________________________________ 
Email: 

 

Burgerlijke staat: ________________________________________ 

Gehuwd: ja /nee 

Gehuwd/geregistreerd partnerschap met: ________________________________________ 

Datum: ________________________________________ 

Plaats: ________________________________________ 

Eerder gehuwd met: ________________________________________ 

Weduwe/weduwnaar van: ________________________________________ 

Gescheiden van: ________________________________________ 

Samenwonend met: ________________________________________ 

Kinderen                                                   _______________________________________ 

Geloofsovertuiging: ________________________________________ 

 
Plaats waar persoonlijke papieren opgeborgen zijn 

(wij adviseren u alle officiële documenten en andere waardepapieren bij elkaar te bewaren) 

Mijn waarde papieren bevinden zich in: ________________________________________ 

 
Testament 

O Er is geen testament. 

O Het testament is opgemaakt door: 

Naam Notaris: ________________________________________ 

Adres notaris: ________________________________________ 

Postcode en woonplaats Notaris: ________________________________________ 

 

UITVAARTVERZORGING  J.J.M. de Voogt 

Kokkeldreef 1 

4533 DD Terneuzen 

Tel: 0115-612937 / 0621837273 

www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl 

info@uitvaartverzorgingdevoogt.nl 
 

De wensen voor mijn 

uitvaart 
 

http://www.uitvaartverzorgingdevoogt.nl/
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Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door: 

Naam: ________________________________________ 

Adres: ________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________ 

Telefoon: ________________________________________ 

Email: ________________________________________  
 

Hij/zij zal zich belasten met het regelen van mijn uitvaart. 

 
Uitvaartondernemer 

  O De uitvaartondernemer van mijn keuze is: Uitvaartverzorging J.J.M. de Voogt 

  O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden   

Hij/zij zal samen met de opdrachtgever de wensen aangaande mijn uitvaart ten uitvoer brengen. 

 
Medische gegevens 

O Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap  

(formulieren bijgevoegd);  

O Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (kopie van het donorcodicil bijgevoegd); 

O Ik geef wel/geen toestemming voor obductie/sectie. 

O Ik heb wel / geen pacemaker of defibrillator 

O Ik heb wel/geen donorcodicil opgemaakt 

 
Financiële gegevens 

(Iban)Bankrekeningnummers: ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Gemachtigde: ________________________________________ 
 

Ik heb wel/niet een bedrag gestort in een deposito. 

Bij wie is het deposito gestort? 

Levensverzekeringspolis: ________________________________________ 

Pensioen: ________________________________________ 

Uitvaartpolis(sen): ________________________________________ 

 ________________________________________ 

Andere verzekeringspolissen: ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
 Ik heb de volgende abonnementen die na mijn overlijden moeten worden opgezegd:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 Ik heb de volgende donaties die na mijn overlijden moeten worden opgezegd:  

   _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Begraven/Cremeren 

Ik wens te worden 

O Begraven op begraafplaats te: ________________________________________ 

O Gecremeerd in het crematorium te:   ________________________________________ 
O Laat ik over aan mijn nabestaanden 

    
Graf 

Ik wens begraven te worden in een: 

O Algemeen graf (indien mogelijk)  

O Algemeen graf  R.K.- gedeelte (indien mogelijk) 

    (na de wettelijke termijn van 10 jaar kan het graf geruimd worden) 

  

O Nieuw particulier graf – familiegraf  (looptijd van het uitsluitend recht 10/20/30 jaar. 

O 1-persoons 

O 2-persoons 

O 3-persoons 

O In een bestaand familiegraf  vak nr: __________  nr: __________ 

Bij een bestaand graf kan het zijn dat het monument moet worden verwijderd. 

De rechthebbende van het graf is: 

Naam: _______________________________________ 

Adres: _______________________________________ 

Postcode en woonplaats: _______________________________________ 

O Anders nl: _______________________________________ 

 
Procedure naar/bij het graf: 

   O Mijn kist mag gedragen worden door mijn naasten/vrienden 

   O Mijn kist mag gedragen worden door dragers van de uitvaartonderneming 

O Ik wil dat de kist (gedeeltelijk)(volledig) daalt in aanwezigheid van de familie 

O ik wil niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie 

O Ik wil dat mijn naasten als eerste/laatste afscheid nemen bij het graf 

 

Monument  

O Ik wil een staand of liggend monument op mijn graf 

O specifieke wensen m.b.t. een monument, zie bijlage 

O Ik laat dit over aan de familie 

 
Met of zonder belangstellenden 

O De uitvaart moet plaatsvinden enkel in aanwezigheid van naaste familie 

O De uitvaart mag plaatsvinden in aanwezigheid van familie en genodigden/vrienden. 

O De uitvaart moet plaatsvinden in stilte (geen plechtigheid) 

 
Kennisgeving van overlijden 

O Er mogen rouwkaarten worden verzonden 

    ( Een aanwezige adressenlijst geeft een gerust gevoel voor uw nabestaanden)  

O De rouwkaart mag voorzien zijn van een bepaalde afbeelding zoals: 

    (Gewenste opmaak van de tekst of een bepaald gedicht/uitvoering, zie bijlage) 

O Er mogen geen rouwkaarten worden verzonden 

O Er mogen pas achteraf rouwkaarten als kennisgeving worden verzonden 

O Ik wil geen kennisgeving in de krant  

O Ik wil vooraf / achteraf een kennisgeving in een krant 
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   Krant(en):  

  
 

   Opbaring 

O Opbaring gewenst in een rouwcentrum/uitvaartcentrum 

O Opbaring thuis (indien mogelijk) 

O Er mag wel/geen open rouwbezoek zijn  

 ___________________________________ 

O Wensen m.b.t. kleding ___________________________________ 

 

 

 

   O Wensen m.b.t. de uitvaartkist / of anders               

 

 

Bloemen 

O Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart 

O Er mogen geen bloemen zijn bij mijn uitvaart 

O Strooibloemen 

O Schepje aarde bij een begrafenis 
 

   Religieuze uitvaart 

O Ik wens een kerk/auladienst vanuit: 

    Naam kerk/aula: _________________________________ 

    Adres kerk/aula: _________________________________ 

    Postcode en plaats: _________________________________ 

    Voorganger / Pastor: _________________________________ 

O Orde van dienst/Liturgie gewenst _________________________________ 

O Muziek: Psalmen en Gezangen: _________________________________ 
 

Crematorium 

O Muziek:  _________________________________ 

O Deze keuze laat ik over aan mijn naasten _____________________________

 _________________________________ 

O Sprekers: _________________________________ 

O Woorddienstbegeleiding _________________________________ 
O Naasten 

O Uitvaartverzorger (begeleidend)  

O Gebruik van Piano/live muziek ___________________________________ 
O Er mogen wel/geen foto`s getoond worden _________________________________ 
 

  

Bij het afsluiten van de plechtigheid 

O Moet er wel/geen gedachtenisprentje worden uitgereikt 

O Wil ik dat mijn naasten als laatste de aula verlaten 

O Mogen de genodigden/belangstellenden als laatste een groet brengen  

 

Condoleren na de begrafenis / crematie 

O Gelegenheid tot persoonlijke condoleance 

O Geen gelegenheid tot persoonlijke condoleance 

O Enkel schriftelijke condoleance 

O Deze keuze laat ik over aan mijn nabestaanden 
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Na de plechtigheid/begrafenis:  
O ik wens wel/geen samen zijn na de plechtigheid 

 

Consumpties: 

O Koffie / thee / fris en cake of……………………. 
O Koffie / thee / fris en belegde broodjes 

O Wijn en bier / borrelgarnituur 

O Uitgebreide lunch of diner, enkel voor genodigden 

O Een informeel samen zijn in  

    Restaurant  ______________________ 

O Anders:     _______________________________________________________ 
O Dit laat ik over aan mijn nabestaanden 

 

Asbestemming bij crematie: (na de wettelijke termijn) 

O Mijn as moet worden verstrooid op het strooiveld 

O Mijn as moet worden verstrooid op / bij  _________________________________ 
O Mijn as moet over zee worden verstrooid O per schip 
 O per vliegtuig 

O Mijn as moet worden bijgezet in een urnenmuur/urnengraf te _____________________ 
O Mijn as mag een plekje krijgen in een Gedenkbos 

O Anders: _________________________________ 
O Laat dit geheel over aan mijn nabestaanden 

 

As-verstrooiing / bijzetting O met / O zonder familie  
     _______________________________

     _______________________________ 
 

Aanvullende wensen: (Hieronder kunt u nog noteren wat u bij bovenstaande aandachtspunten niet 

kon invullen, denk hierbij bijv. aan keuze van tekst voor op de kaart, of wat belangrijk is om aan 

anderen te laten weten.) (bijlagen bijv. adressenlijst los bijgevoegd is uiteraard ook mogelijk) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Ondertekening 

aldus opgemaakt in aanwezigheid van:  
 

 

 Handtekening  ________________________________ 
 

 
Hierbij verklaar ik dat de wensen voor mijn uitvaart door mij persoonlijk zijn ingevuld, 

 

ingevuld door:  ____________________________________________ 

 

 Plaats _______________________________________ 

 

 Datum  ______________________________________ 

 

 Handtekening   ________________________________ 


