Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slecht één ding staat vast: voor iedereen komt er een
moment waarop aan dit leven een einde komt.
Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast
hun verdriet ook nog de vraag moeten verwerken, hoe u uw uitvaart geregeld had willen zien.
U kunt deze vraag op voorhand beantwoorden door uw (laatste) wensen vast te leggen op
deze formulieren. De ervaring heeft namelijk geleerd dat bij nabestaanden het gebrek aan
kennis omtrent de uitvaartwensen van de overledene naderhand soms tot veel verdriet kan
leiden.
Hebt u uw wensen goed kenbaar gemaakt, dan zullen uw nabestaanden en de onafhankelijke
uitvaartonderneming deze respecteren en ernaar handelen.
Tevens kunt u voorkomen dat vanwege onvoldoende financiële dekking later problemen
ontstaan. Een goede waardevaste uitvaartverzekering of een vaste
spaarrekening/depositostorting is daarom van essentieel belang om de kosten van uw
uitvaart te dekken. Als u twijfels heeft aan de financiële haalbaarheid van uw wensen dan
kunt u ons altijd raadplegen om over een uitvaartverzekering/deposito te praten. Met onze
vakkennis en ruime ervaring krijgt u een 100% onafhankelijk en praktijkgericht advies op
maat.
In dit document hebben we getracht een overzicht te geven van zaken waar u aan moet
denken en waarmee uw nabestaanden onherroepelijk te maken krijgen.
Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere toelichting en informatie te geven of u te helpen
bij het invullen van dit document.

Met vriendelijke groeten,
Ben Jansma en Gerard van der Zijden
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Uw gegevens
Achternaam:……………………………Namen:……………………………………………………
Roepnaam: ………………
Geboortedatum: ..…/………../……

Te:……………………………………………..

Partner/weduwe/weduwnaar van
Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………..
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….
Telefoon: 0

…………

Woonplaats……………..……………..……………….

-

Waarschuwen
Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, email:
Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………..
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….
Telefoon: 0

Woonplaats:…………..……………..……………..

-

Testament
Opgemaakt:

0 nee

o ja door notaris:

Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………...
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….
Telefoon: 0

Woonplaats: ………………………………….

-
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Het uitvoeren van de uitvaart

De uitvoering van de uitvaart zal met de uitvaartleider worden besproken door en is tevens
de opdrachtgever:
Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………...
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….
Telefoon: 0

Woonplaats:……………..……………..……………..……………..

-

De onderstaande uitvaartondernemer dient mijn uitvaart te verzorgen
0 Ben Jansma Uitvaartverzorging
0 …………………………………………………..
Verzekeringen
Polisnummer:………………………………………………. Soort verzekering:
leven/risico/uitvaart/koopsom
bij: ……………..................................................................................
Polisnummer:………………………………………………. Soort verzekering:
leven/risico/uitvaart/koopsom
bij: ……………..................................................................................
Polisnummer:………………………………………………. Soort verzekering:
leven/risico/uitvaart/koopsom
bij: ……………..................................................................................
Polisnummer:………………………………………………. Soort verzekering:
leven/risico/uitvaart/koopsom
bij: ……………..................................................................................
Zie ook evt. bijlage
0
0

ik heb een koopsom/depositostorting gedaan onder nr:
datum:……../……./…….
ik wens dat er een koopsom/depositostoring zal worden gedaan ter waarde van
0
de berekenende uitvaarkosten in het jaar 20…….
0
ter waarde van
0
Indexeren ja/nee per 2/4/6/8/10/…. jaar
Bij:………………………………………………………………
Verklaring ter beschikkingstelling van de medische wetenschap bij de volgende universiteit:
…………………………………………………………………
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De opbaring
Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar/opgebaard in
0
geen opbaring
0
het sterfhuis/woonhuis
0
de aula van het uitvaartcentrum: ………………………….
0
de aula van het verzorgingshuis:…………………………..
0
de aula van het verpleeghuis:……………………………..
0
de aula van het ziekenhuis waar ik kom te overlijden
Ik wens de volgende kleding te dragen:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik geef hier mijn wens aan ten aanzien van de kist (eenvoudig, massief hout, natuur ECO)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Ik wens dat de kist
0
0

onmiddellijk wordt gesloten
op het laatste moment wordt gesloten

Tussen het moment van overlijden en de uitvaart is er nog gelegenheid om afscheid te nemen;
0
0
0
0

geen gelegenheid meer om afscheid te nemen
voor familie ja/nee
voor de kinderen met evt. partners en kinderen
voor evt. belangstellenden ja/nee

Rouwkaart
0
0
0
0
0

geen rouwkaart
rouwkaart: type/soort of naam:……………………….………………………
rouwkaart vooraf/achteraf / een deel vooraf en een deel achteraf
zie bijlage voor een kaart met eigen ontwerp/foto
wel/geen bedankkaartjes of te bepalen door de nabestaanden

Rouwauto (indien nodig)
0
0
0

Cadillac zwart/antraciet
Mercedes zwart/grijs/wit/andere kleur:………………
alternatief vervoer bijv. koets, rouwbus, bakfiets ……………….
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Bloemen en kransen
0
0
0
0

geen bloemen en/of kransen
alleen bloemen en/of kransen van mijn (klein)kinderen en hun partners.
geen bloemen van belangstellenden
i.p.v. bloemen een collectebus o.i.d. bij het register. De opbrengst gaat dan naar:

De begrafenis of crematie
Het is mijn uitdrukkelijk wens dat ik word
0
0

begraven
gecremeerd

Begrafenis
Ik wil begraven worden in een
0
0

algemeen (huur-) graf (eenmalige periode, géén recht op verlenging)
eigen (familie-) graf

Ik heb al een eigen (familie-) graf uitgezocht c.q. aangeschaft
0
0

nee
ja en wel op begraafplaats vak:…………… nummer:…………….

Naam begraafplaats…………….……………..……………..……………..……………..
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ………. Plaats: ……………..……………..……………..……………..
Telefoon: 0
0

-

Strooibloemen: ja / nee

Crematie
Ik wens dat mijn crematie zal plaatsvinden in crematorium:
…………….……………..……………..……………..……………..……………...
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….Plaats: ……………..……………..……………..……………..
Telefoon: 0
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Asbestemming
Mijn as moet worden verstrooid
0
0
0
0
0
0

op het verstrooiveld bij crematorium………………………..te……………………
op een strooiveld op ………………………………
op zee
0 vanaf een boot
over zee
0 vanaf een boot
0 vliegtuig
0 anders:
met een Heliumballon
vanaf de wal in:…………………………

0
0
0

mijn nabestaanden dienen de gelegenheid te krijgen bij de verstrooiing aanwezig te zijn.
mijn nabestaanden dienen niet bij de verstrooiing aanwezig te zijn
de uitvaartondernemer dient zorg te dragen voor de/een correcte asbestemming en de
afhandeling daar van.
zelf te bepalen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

in het columbarium van crematorium:
te
in de algemene nis te nadere beslissing van mijn nabestaanden/opdrachtgever
in het familiegraf op begraafplaats:
te
Grafnummer:
in het columbarium op begraafplaats:
te
in een algemeen (huur-)graf of urnengraf te:
mijn as moet worden overgedragen aan de nabestaanden/opdrachtgever
er mag as apart worden gehouden voor andere bestemmingen ja/nee
de uitvaartondernemer dient zorg te dragen voor een correct as bestemming en de
afhandeling daar van.

De plechtigheid
De plechtigheid wordt gehouden
0
geen plechtigheid
0
met belangstellenden
0
in besloten kring
Er wordt een dienst gehouden door een
0
geen dienst
0
predikant
0
priester
0
humanistisch begeleider
0
anders:

6

De plechtigheid /(kerk)dienst zal worden gehouden in:
Naam:……………………………………………………………
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….Plaats: ……………..……………..……………..……………..
Telefoon: 0
0
0

-

Klokluiden: ja / nee (voor zover ter plaatse gebruikelijk en mogelijk)
De kist moet worden gedragen/gereden worden door familie/dragers

Muziek
Ik wens
0
geen muziek
0
muziek via de aanwezige apparatuur
0
live
0 orgel
0 piano
0

anders:…………………

Mijn voorkeur van muziek
0
keuze familie/opdrachtgever
0
keuze voorganger
0
ik wil graag dat de volgende liederen in de dienst voor zullen komen:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Toespraken
0
0
0

geen toespraken
wel toespraken
ik heb een toepspraak besproken met:………………………….

Uitvaartkist dalen of niet dalen (indien mogelijk)
Ik wens dat de kist aan het einde van de crematieplechtigheid
0
0
0

blijft staan
gedeeltelijk daalt
geheel daalt of anderszins aan het oog wordt onttrokken
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Bij begraven wens ik dat de kist
0
0
0
0
0

op het graf blijft staan en later daalt
daalt aan het einde van de plechtigheid
daalt tijdens de plechtigheid
daalt in het bijzijn van ……………………………………………..
daalt tot het maaiveld of geheel

Consumpties
Ik wens dat de aanwezige belangstellen na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van de
begraafplaats of het crematorium de volgende consumpties krijgen aangeboden
0
0
0
0

geen consumpties
koffie/thee/fris
0 met/zonder koek o.i.d.
anders:………………………………………………………………….
andere consumpties……………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Bijzonderheden:
0 Mijn voorkeur gaat niet uit naar de koffiekamer van de begraafplaats of crematorium. Ik zou
graag zien dat de belangstellenden een consumptie krijgen aangeboden in:
Naam:………………………………………………
Adres:………………………………………..
Plaats:………………………………………..
Grafmonument
De keuze voor het grafmonument kunt vooraf in overleg met een steenhouwer maken.
Wij kunenn u hierover adviseren.
Het bestaande monument is geleverd door ...............................................................................
Dit bedrijf moet wel / niet zorgen voor het bijschrift.
Tekst of plaatje grafmonument of sluitplaat
0
geen grafsteen
0
soort steen:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
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Tekst grafsteen of sluitplaat:

Advertenties:
0

geen advertenties

In de volgende dag/weekbladen zou ik een overlijdensbericht geplaatst willen hebben:
………………………………
………………………………
Met betrekking tot de tekst van het overlijdensbericht heb ik de volgende wensen:

ADRESSEN VAN FAMILIE,VRIENDEN EN ANDERE RELATIES DIE BERICHT
VAN MIJN OVERLIJDEN DIENEN TE KRIJGEN HOUD IK OP EEN APARTE LIJST
BIJ.
0
0
0

er is nog geen lijst aanwezig
is bijgesloten als bijlage
is in handen van:

Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………...
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ……….
Telefoon: 0

…………

Woonplaats: ……………..……………..…
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Speciale wensen
0
0

iedereen is welkom op mijn uitvaart
de volgende personen hoeven geen kennisgeving te ontvangen en/of zijn niet welkom bij
mijn uitvaart:

0

……………………………………………………………………

0

……………………………………………………………………

0

……………………………………………………………………

0
……………………………………………………………………
Niet ingevulde wensen laat ik over aan de wensen van mijn nabestaanden. Als één of
meerdere wensen financieel niet haalbaar of onmogelijk is dan mogen deze wensen komen
te vervallen.
Ik heb mijn wensen besproken met
Naam: …………….……………..……………..……………..……………..……………...
Adres: ……………..……………..……………..……………..……………..……………..
Postcode: ………. Woonplaats: ……………..……………..……………..……………..
Telefoon: 0

-

Plaats: ………………………………
Datum:……/………………/20…
Handtekening:

Indien u dit wilt kunnen wij een kopie van deze wilsbeschikking in ons archief bewaren.
Evt. bijlagen kunnen bij deze wilsbeschikking worden toegevoegd. U kunt de
wilsbeschikking opsturen, per e-mail versturen of afgeven. Indien gewenst halen wij deze bij
u op. Wilt u een overzicht van de kosten, dan kunnen wij dit voor u in orde maken.
Deze ingevulde wilsbeschikking kunt u per post of per e-mail sturen naar:
Ben Jansma Uitvaartverzorging
Pruylenborg 151
3332 PD Zwijndrecht
E: info@benjansmauitvaartverzorging.nl
M: 06 33 200 500 of 06 16 616 442
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