
Mijn uitvaartwensen



Als je je uitvaartwensen vooraf vastlegt, help je je nabestaanden door hen veel regelwerk uit handen te nemen 
en vragen te beantwoorden. Hierdoor maak je het voor je nabestaanden veel makkelijker. Nu je dit boekje 
voor je hebt liggen, heb je waarschijnlijk de bewuste keus gemaakt om na te denken over hoe jij straks jouw 
uitvaart geregeld wilt hebben. Zeker geen gemakkelijk onderwerp maar het kan zoveel rust geven om te 
zorgen voor je nabestaanden. Door het invullen van dit boekje neem je ze, op een heel verdrietig moment 
in hun leven, beslissingen uit handen en kunnen ze zich concentreren op het afscheid en het verwerken van 
het verlies.

Zijn er onduidelijkheden of vind je het prettig geholpen te worden bij het doornemen van dit boekje of heb 
je wensen waarvan je niet zeker weet of dit kan én mag? Neem gerust contact met me op. Uiteraard zijn 
jouw wensen privé en dat respecteer ik, daarom ga ik zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Bespreek met 
je naasten het bestaan van dit boekje, vertel ze waar ze het kunnen vinden of neem samen het boekje door. Ik 
adviseer om een adressenlijst, polissen van uitvaart- of levensverzekeringen bij dit boekje te bewaren, zodat 
nabestaanden alles makkelijk kunnen vinden wanneer dat nodig is.

Belangrijk om te weten is dat je altijd vrij bent in de keuze van een uitvaartondernemer, 
bij welke organisatie je ook verzekerd bent. Mocht je hier meer over willen weten 
dan kun je uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Warme groet,
Eefje Visser



Persoonlijke gegevens

Volledige voornamen en achternaam: 

Roepnaam:  

Geboortedatum en -plaats: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Burgerlijke staat: 

Naam partner: 

Naam kinderen:  

E-mailadres: 

Uitvaartverzekering bij maatschappij:  

Polisnummer en (geschatte) waarde: 



Regelen afscheid

Ik wil dat mijn uitvaart geregeld wordt door: 
  o Geen voorkeur
  o Mijn executeur
  o Iemand anders namelijk:

Volledige voornamen en achternaam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Verzorging

Na het overlijden zal de laatste verzorging plaatsvinden. Dit omvat het wassen en aankleden van de 
overledene. Hieronder kun je aangeven hoe en waar je dit wilt laten plaatsvinden.
Ik wil dat mijn laatste verzorging gedaan zal worden door:
  o Uitvaartzorg Eefje
  o Familie, eventueel samen met Uitvaartzorg Eefje
  o Thuiszorg - buurtzorg (indien van toepassing)

  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Graag draag ik de volgende kleding: 

  

  

Bijzondere wensen, bijvoorbeeld sieraden, bril, etc.: 

  

  



Opbaring

Na de laatste verzorging zal het opbaren plaatsvinden. 

Wat zijn hierin je wensen?            

Uitvaartkist:
  o Nette, basis uitvaartkist (eiken fi neer)

  o Kist van massief hout
  o Eco-kist
  o Geen kist, maar een baar (opbaarplank) of wade 

Ik wil graag opgebaard worden:
  o Thuis, op bed
  o Thuis, in een uitvaartkist
  o In een uitvaartcentrum
  o Niet opbaren voor bezoek, alleen gebruik van de gekoelde ruimte 

Wil je dat er gelegenheid is voor bezoek, in de dagen voorafgaand aan de uitvaart? 

Alleen naaste familie of ook belangstellenden? 

Rouwkaarten - drukwerk

Rouwkaarten:
  o Ik wil graag rouwkaarten versturen per post, aantal:              
  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Ontwerp rouwkaarten:
  o Geen specifi eke wensen
  o Ontwerp graag volgens mijn wensen, een voorbeeld voeg ik bij
  o  Vermelden van een overleden partner, indien van toepassing

Overige wensen rouwkaarten:
  o Bedanken van zorginstelling, (huis)arts, etc.

Advertentie in een krant:
  o Geen advertentie plaatsen
  o Advertentie in de plaatselijke krant
  o Advertentie in een landelijke krant, namelijk:        



Vervoer naar locatie van de uitvaart

  o Rouwauto, kleur zwart - grijs - wit - blauw - rood
  o Uitvaartbus met plaats voor de kist en ± 25 nabestaanden
  o Rouwkoets met paarden
  o Anders, namelijk:       

            

Laatste rustplaats

  o Ik wil gecremeerd worden  o Ik wil mijn lichaam aan de wetenschap beschikbaar stellen
  o Ik wil begraven worden  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Indien je kiest voor een crematie:
  o Ik wens mijn crematie te laten plaatsvinden in crematorium            

  o Ik wens dat mijn naasten mij, indien mogelijk, naar de ovenruimte begeleiden

Mijn wens m.b.t. de as:
  o  Verstrooien op een plek, namelijk:          

  o Mijn as ter beschikking stellen aan mijn nabestaanden
  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Indien je kiest voor een begrafenis:
 Ik wens mijn begrafenis te laten plaatsvinden op begraafplaats        

Type graf
  o Algemeen graf voor 10 jaren, geen mogelijkheid tot verlengen
  o Eigen graf met rechten voor 10, 20 of 30 jaar (afhankelijk van begraafplaats)

 o Natuurgraf met rechten voor onbepaalde tijd 

Indien er reeds een bestaand graf is:

Grafnummer:   

Grafrechten lopen tot: 

Huidige eigenaar: 

Eigen wensen m.b.t. de crematie - begrafenis: 

  

  



Uitvaart

   o Ik wil een afscheidsdienst in de aula van crematorium – begraafplaats

  o Ik wil een afscheidsdienst op deze locatie, namelijk       

  o Ik wil een kerkelijke uitvaart, geloof         

      Dienst houden in: kerk - aula - elders, namelijk        

     Voorganger:       Telefoonnummer:      

De bijeenkomst moet worden geleid door:
  o Uitvaartleider, Eefje Visser  o Familie en/of nabestaanden
  o Ritueelbegeleider   o Ik wens geen afscheidsdienst
  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Is iedereen welkom?  
  o Iedereen is welkom   
  o Besloten kring, namelijk:      

        

  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Mijn wensen m.b.t. de afscheidsdienst (muziekstukken, rituelen, etc.): 

  

  

Bloemen

  o Ik wens geen bloemen
  o Ik wil graag bloemen, liefst deze:          

 o In plaats van bloemen graag een collecte voor een organisatie namelijk: 

  

  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Foto- en videografi e

  o Ik heb een mooi herinneringsportret voor op de kaart – kist, bewaar deze bij dit boekje
  o Ik wil graag dat er een mooie afscheidsrapportage met een fotoalbum gemaakt wordt
  o Ik wil graag dat er videoopnamen gemaakt worden
  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen



Na afl oop

  o Wil ik geen samenzijn   
  o Wil ik een samenzijn    
  o Een samenzijn in de koffi ekamer van het crematorium - begraafplaats

  o Een samenzijn elders, namelijk:            

  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Catering

Tijdens de samenkomst na de uitvaart wil ik: 
  o Koffi e - thee met cake - koek o Er mag alcohol worden geschonken
  o Koffi e - thee met broodjes  o Geen catering na afl oop
  o Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Mijn wensen m.b.t. catering:          

Bijlagen:

Bij mijn wensenboek bewaar ik de volgende bijlagen: 
  o Adressenlijst voor rouwkaarten o Kopie ID bewijs - paspoort - rijbewijs
  o Trouwboekje   o Verzekeringspolis(sen)

  o Donorcodicil   o Overige bijlage, namelijk:        

  o Herinneringsportret  

Overige, belangrijke wensen - notities: 

  

  

  

  

  

Datum ingevuld:     Handtekening:           



www.uitvaartzorg-eefje.nl 06 - 11 724 040




