Mijn uitvaartwensen

“Een eigen manier van leven vraagt om
een eigen manier van afscheid nemen”

Telefoon 024-6412695 (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend)
info@wessels-uitvaartverzorging.nl www.wessels-uitvaartverzorging.nl

Waarom pas als het zover is?
We weten allemaal dat de dood eraan komt. Alleen wanneer is
onbekend. Waarom zou je daarop wachten en je laten overvallen?
Als je het nu bespreekt ben je voorbereid en zijn ieders wensen duidelijk.
Dat zorgt voor rust en overzicht in een toch al zeer emotionele fase.
Samen praten over straks betekent bovendien ook samen praten over nu
en toen. Zo deel je nu al je mooiste herinneringen.
Vincent Tromp

Dit boekje helpt u bij het nadenken over en het opschrijven van uw
uitvaartwensen. Zo kunt u er, bij leven, aan bijdragen dat uw afscheid
wordt vormgegeven op een manier die bij u past.
Uiteraard kunt u ook in een persoonlijk gesprek met ons uw wensen
bespreken.
Tot slot, bespreek met uw naasten het bestaan van dit boekje en
vertel hen waar ze het boekje kunnen vinden. We adviseren u een
actuele adressenlijst, eventueel trouwboekje en polissen van uitvaart
en/of levensverzekering te bewaren bij dit boekje, zodat uw
nabestaanden alles makkelijk kunnen vinden wanneer dat nodig is.

Mijn gegevens
Achternaam

………………………………………………………………………………

Voornamen

..........................................................................................

Adres:

..................................................................……………………

Postcode/Woonplaats:

..........................................................................................

Geboortedatum:

..........................................................................................

Geboorteplaats:

.........................................................................................

Nationaliteit

………………………………………………………………………………

BSN

………………………………………………………………………………

Geloofsovertuiging

………………………………………………………………………………

Burgerlijke staat:
O Ongehuwd
O Gehuwd met ……………………………………………………………………………………………..
O Geregistreerd partner van……………………………………………………………………………
O Weduwe/weduwnaar van…………………………………………………………………………….
O Gescheiden

Ik wil dat mijn uitvaart geregeld wordt door (meerdere antwoorden mogelijk)
O Mijn partner
O Mijn kinderen
O………………………………………………………………………………………………………………..
.
Testament
O Ja, opgemaakt door notariskantoor........................................................................
O Nee

Medische gegevens
O Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donorcodicil bijgevoegd).
O Ik geef wel/geen toestemming voor obductie/sectie.
O Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.
Uitvaartverzekering
Ik heb de volgende uitvaart en/of levensverzekeringen
Maatschappij

Polis nummer

Soort verzekering

…………………

………………..

O Natura O Geld

………………..

………………..

O Natura O Geld

………………..

………………..

O Natura O Geld

………………..

………………..

O Natura O Geld

………………..

………………..

O Natura O Geld

Verzorging en opbaring
Ik wil begraven of gecremeerd worden in
O Een kist
O Een mand
O Een wade
Ik wil verzorgd en gekleed worden door
O Medewerkers uitvaartverzorging
O Mijn naaste familie
O De volgende personen…………………………………………………………………………………
Mijn wensen met betrekking tot kleding, sieraden en eventuele bril
…………………………………………………………………………………………………………………..
.
Ik wil wel/niet dat genoemde sieraden met mij begraven of gecremeerd worden.

Locatie opbaring
O Thuis
O Afscheidshuys Wessels………………………………………………………………………………
O Elders, namelijk…………………………………………………………………………………………
Er is gelegenheid tot afscheid nemen met open kist/mand/wade voor:
O Iedereen die dat wil
O Niemand
O De volgende personen: ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
De Uitvaart
Ik wens:
O Een begrafenis
Naam begraafplaats………………………………………………………………………………………
Het betreft een
O Nieuw graf
O Gereserveerd graf

Vak……..Rij……. Nummer…….

O Bestaand graf

Vak……. Rij……. Nummer…….

Gegevens bestaand graf (wie er reeds in begraven zijn)……………………………………….
O Een crematie
Naam crematorium……………………………………………………………………………………….
De afscheidsdienst
De dienst vindt plaats
O Afscheidshuys Wessels
O In de aula van de begraafplaats of crematorium
O In de kerk………………………………………………………………………………………………….

O In mijn eigen huis
O Op de volgend locatie…………………………………………………………………………………
O Geen uitvaartdienst
Welkom hierbij zijn
O Mijn partner
O Mijn kinderen
O Verdere familieleden
O Vrienden
O Kennissen
O Collega’s
O Overige belangstellenden
O Niemand
Naam en telefoonnummer van de dominee, pastoor of uitvaartspreker die de dienst
mag leiden……………………………………………………………………………………………………
Het zou fijn zijn als de volgende personen willen spreken tijdens het afscheid
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Muziekwensen
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Bloemen/Donatie
O Ik wil graag bloemen
O Wat ik mooi vind………………………………………………………………………………………..
O Waar ik niet van houd…………………………………………………………………………………
O Geen bloemen
O Donatie voor……………………………………………………………………………………………..
Dragers
Ik wil dat de kist tijdens de uitvaart begeleid wordt door:
O Mijn naaste familie
O De volgende personen………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
O Dragers van de uitvaartonderneming
Condoleance/Koffietafel/Samenzijn na afloop
Locatie………………………………………………………………………………………………………..
Genodigd zijn
O Alle aanwezigen tijdens de afscheidsdienst
O Specifieke personen/groepen namelijk:
…………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Drukwerk
Rouwkaarten
O Zonder afbeelding
O Met afbeelding uit de collectie van de uitvaartonderneming
O Met eigen afbeelding of foto
O Geen rouwkaarten

Gedachtenisprentje/Dankbetuiging
O Zonder afbeelding
O Met afbeelding uit de collectie van de uitvaartonderneming
O Met eigen afbeelding of foto
O Geen gedachtenisprentjes
Advertentie
O Ja, in de volgende krant(en)………………………………………………………………………….
O Nee
Dankadvertentie
O Ja, in de volgende krant(en)………………………………………………………………………….
O Nee
Afsluiting
Het is altijd lastig om na te denken over uw eigen uitvaart. Toch heeft u door middel
van het invullen van dit boekje uw naasten een handvat gegeven voor als zij moeten
beslissen over uw uitvaart. Hier kunt u aangeven hoe uw naasten dit boekje kunnen
interpreteren.
O Ik wil dat de in dit boekje omschreven wensen worden gerespecteerd.
O De in dit boekje omschreven wensen zijn alleen een handleiding voor mijn
naasten. Ik laat hen alle ruimte voor eigen invulling. Als ik bij een onderwerp niets
aangekruist, doorgestreept of ingevuld heb, geef ik daarmee aan dat ik dat
onderdeel van de uitvaart overlaat aan de wensen en ideeën van mijn naasten.
Aanvullende wensen:
Als u nog specifieke wensen heeft die niet in het formulier terugkomen, kunt u deze
hieronder kenbaar maken.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Wat te doen bij een overlijden?

Stap 1: direct regelen
•
•
•
•
•

Bij een overlijden thuis: de huisarts of zijn/haar waarnemer bellen
Naam en telefoonnummer: ………………………………………………………
Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts
automatisch in kennis gesteld.
Contact opnemen met Wessels Uitvaartverzorging

Stap 2: Opzoeken en klaarleggen
•
•
•
•
•

Kleding voor de overledene
Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen
Wensen formulier (indien aanwezig)
Adressenlijst voor het versturen van rouwkaarten

Stap 3: Wessels uitvaartverzorging zorgt onder andere voor
•
•
•
•
•

Verzorging van overleden, indien gewenst samen met u
Overbrengen naar uitvaartcentrum of thuis opbaren
Regelen en uitvoeren van de uitvaart
Drukken rouwkaarten, plaatsing advertentie
Aangifte overlijden

Uitvaartbegeleiding
Mijn uitvaart graag laten begeleiden door: Wessels Uitvaartverzorging
Telefoon 024-6412695 (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend)
Mail: info@wessels-uitvaartverzorging.nl
www.wessels-uitvaartverzorging.nl
Plaats…………………………………………………………………………………………………………..
Datum …………………………………………………………………………………………………………

