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Uitvaartwensen 

In dit document kunt u al uw eigen wensen kenbaar maken met betrekking tot uw 
eigen uitvaart. Voor uzelf en voor uw nabestaanden is het een geruststellende 
gedachte, dat zij uw uitvaart regelen zoals die bij u past. 
Als er wat u betreft ruimte is voor eigen inbreng van uw dierbare, kunt u dit ook 
aangeven. 
De keuzemogelijkheden zijn zo veel als mogelijk benoemd, maar zijn niet volledig. 
Als u vragen heeft of wensen wilt bespreken, kunt u vrijblijvend contact opnemen. 
 

Belangrijk 
Dit document is alleen rechtsgeldig wanneer: 

• U het eigenhandig heeft ingevuld met pen; 

• U de datum heeft ingevuld; 

• U uw handtekening heeft geplaatst. 
 
Bewaar vervolgens dit document bij uw persoonlijke papieren en polissen. 
Informeer één of meerdere personen over het bestaan en de opbergplaats van dit 
document. U kunt ook een kopie per post of scan per email ter archivering sturen 
naar Aandacht voor Afscheid. 
 

Dit laatste wensendocument is eigendom van: 
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Voornamen 
…………………………………………………………………………………………………
……………... 
 
Adres 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Geboortedatum en -plaats 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Levensovertuiging 
…………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Nationaliteit 
…………………………………………………………………………………………………
……………. 
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BSN 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
Burgerlijke staat 
…………………………………………………………………………………………………
……… 
 
Plaats en datum 
…………………………………………………………………………………………………
………. 
Handtekening: 
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Wensen 
Na mijn overlijden wil ik worden 
 

0 begraven  0 gecremeerd 

 
 
Wat zijn de trefwoorden van de sfeer die uw uitvaart mag hebben? 
Denk bijvoorbeeld aan zakelijk, chic, sober, informeel, ongedwongen,  
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Wat voor mens bent u, wat is kenmerkend voor u? Hoe zou een persoon die u goed 
kent, u beschrijven? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Hoe staat u in het leven, wat vindt u belangrijk? Met welke (levens)overtuiging en 
waarden? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
Heeft u rituelen, gewoontes of bepaalde voorkeuren waarvan u het belangrijk vindt 
dat deze merkbaar of zichtbaar zijn tijdens uw uitvaart? 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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Belangrijke persoon/personen/executeur 
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Voornamen 
…………………………………………………………………………………………………
……………... 
 
Adres 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Telefoon 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
Email 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Relatie tot mij 
…………………………………………………………………………………………………
……….... 
 
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Voornamen 
…………………………………………………………………………………………………
……………... 
 
Adres 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Telefoon 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
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Email 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Relatie tot mij 
…………………………………………………………………………………………………
……….... 
 

Verzorgen en afscheid nemen 
Als het mogelijk is wil ik graag dat de volgende mensen helpen bij de laatste 
verzorging 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

Ik wil    0 thuis     0 in een rouwcentrum     0 door mijn nabestaanden te bepalen  

worden opgebaard. 
 

Omhulsel:   0 kist   0 mand   0 opbaarplank    0 door mijn nabestaanden te bepalen 

 

Gelegenheid tot afscheid nemen:    0 nee   0 ja, kleine/grote kring    0 door mijn 

nabestaanden te bepalen   

Bekendmaking en kennisgeving 
Rouwkaart:  0 ja    0 nee    0 achteraf    0 door mijn nabestaanden te bepalen  

 
Adressenlijst is te vinden op de volgende plaats: 
………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
Wensen wat betreft het soort kaart / de vormgeving: 
…………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
Favoriet gedicht of tekst: 
……………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 

Rouwadvertentie:   0 ja    0 nee    0 achteraf    0 door mijn nabestaanden te bepalen 

 
In de volgende krant(en): 
……………………………………………………………………………………………. 
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De afscheidsbijeenkomst 
In besloten kring:  0 ja    0 nee    0 door mijn nabestaanden te bepalen 

 
Indien ja, lijst met genodigden bevindt zich: 
……………………………………………………………….. 
 

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in:  0 de kerk   0 andere locatie 

…………………………. 

0 door mijn nabestaanden te bepalen 

 

Toespraken 
0 ja, heel graag door: 
………………………………………………………………………………… 
0 nee liever niet 

0 door mijn nabestaanden te bepalen  

 

Muziek 
0 ja    0 nee    0 door mijn nabestaanden te bepalen  
Voorkeuren van muziek: 
1 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
2 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
3 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
4 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
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Condoleance na de plechtigheid 
0 ja    0 nee     0 een andere manier van samen zijn, nl 

………………………………………………. 

0 door mijn nabestaanden te bepalen  
Op de volgende locatie: 

0 de koffiekamer van het crematorium of de begraafplaats 

0 liever een andere locatie, namelijk 

0 door mijn nabestaanden te bepalen  
 
Vervoer op de dag van de uitvaart 
0 een rouwauto  zwart / wit / zilvergrijs /  anders: 

…………………………………………… 

0 volgauto(s) 

0 de uitvaartbus (voor max. 15 personen samen met de kist) 

0 anders, namelijk 
…………………………………………………………………………………… 
0 door mijn nabestaanden te bepalen  
 
Bloemen 
Ik vind het fijn als er bloemen zijn bij mijn uitvaart 

0 ja    0 nee    0 door mijn nabestaanden te bepalen  
Favoriete bloemen kleur(en) en soort(en)  
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 

Bij begraven 
Begraafplaats …………………………………………… te 
…………………………………………………………... 

0 algemeen graf 

0 bestaand graf waar reeds begraven is/zijn 

  grafnummer ……………………. vak ………………rechthebbende 
…..................................................... 

0 eigen nieuw graf (reeds uitgezocht) 

  grafnummer ……………………. vak ………………rechthebbende 
…..................................................... 

0 eigen nieuw graf (nog uit te zoeken door nabestaanden) 

rechthebbende van dit graf moet worden: 
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Adres 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Telefoon 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 

0 door mijn nabestaanden te bepalen  
Naar het graf  0 dragen   0 rijdende baar    0 door mijn nabestaanden te bepalen  
Door  0 familie 0 vrienden  0 collega’s  0 dragers 0 door mijn nabestaanden te 

bepalen 
 
Bestaand grafmonument ja / nee 
Steenhouwer / leverancier van het bestaande monument: 
…………………………………………… 
 
 

Bij cremeren 
Crematorium …………………………………………….. te 
………………………………………………………… 
As bestemming: 

0 bijzetten in het graf van …………………………  0 columbarium van 

……………………………… 

0 in urn, thuis / elders, nl 
……………………………………………………………………………… 
0 in een urnengraf    0 verstrooiing     0 door mijn nabestaanden te bepalen  
 
 
Donorschap 
Bezwaar tegen donorschap    0 ja    0 nee 

 
Uitvaarverzekering 
Uitvaartverzekering     0 ja    0 nee 

Zo ja, verzekeringsmaatschappij ……………………………………..polisnummer 
……………………… 
 
 

Testament 
De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een testament   0 ja    0 nee 

Zo ja: 
Notariskantoor 
………………………………………………………………………………...........................
............ 
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Adres 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
Postcode en plaats 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
Telefoon 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
 

Aanvullende opmerkingen 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 


