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Voorwoord 
 
Voor u ligt het boekje “Wensen voor mijn laatste afscheid” 
Een handig en praktisch hulpmiddel voor u en uw naasten. 
Voor u om in alle rust vooraf over uw uitvaart na te denken en voor uw naasten als leidraad 
na uw overlijden. 
 
In dit boekje kunt u al uw uitvaartwensen noteren en geeft het u wellicht rust te weten dat 
uw uitvaart naar uw wens zal worden uitgevoerd. 
 
Aan het invullen van dit boekje kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wanneer u zaken officieel wilt vastleggen dan kunt u hiervoor terecht bij een notaris. 
 
Wij raden u aan dit boekje te bewaren bij uw andere belangrijke documenten, denk hierbij 
aan verzekeringspapieren; trouwboekje etc. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Afscheidszorg De Calavon 
Jeanette van der Beek 
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1. Persoonsgegevens 
 
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Roepnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geslacht: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
BSNnr: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Geeft hiermee te kennen dat de hieronder omschreven “Laatste Wens”, wat betreft zijn/haar 
uitvaart, volgens onderstaande richtlijnen uitgevoerd zal worden. 
 
 
 
 
Burgerlijke staat 

o Ongehuwd 
o Gehuwd 
o Geregistreerd partnerschap 
o Samenwonend 
o Gescheiden 
o Weduwnaar/weduwe 
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Indien u gehuwd bent, gehuwd bent geweest (weduwe/weduwnaar/gescheiden) of een 
geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan graag de gegevens van uw (ex)partner 
invullen: 
 
Achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Roepnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum huwelijk/geregistreerd partnerschap: ………………………………………………………………………….. 
Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Datum overlijden partner: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ouders: 
 

Naam vader: …………………………………. Naam moeder: ……………………………… 

Geboortedatum: ………………………… Geboortedatum: …………………………… 

Adres: …………………………………………           
…………………………………………………… 

Adres: …………………………………………… 
……………………………………………………….. 
 

Overlijdensdatum: …………………….. Overlijdensdatum: …………………………. 

 
Kinderen: 
 
Heeft u kinderen: 
Zo ja, hoeveel: 
 
Wat zijn de namen en geboortedata van uw kinderen 
 
 

1. ……………………………………….. Geboren:………………………………….. 
Te:…………………………………………….. 
 

2. ………………………………………… Geboren:…………………………………… 
Te:…………………………………………….. 
 

3. ………………………………………… Geboren:…………………………………… 
Te:…………………………………………….. 
 

4. …………………………………………. Geboren: …………………………………. 
Te:……………………………………………. 
 

5. ………………………………………….. Geboren:………………………………….. 
Te:……………………………………………. 
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Trouwboekje: 
Het trouwboekje bevindt zich ………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Voor overlijden 
 
2.1 Nalatenschap 

o Ik heb een testament opgemaakt bij notaris: 
Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

 
o Ik heb een executeur benoemd: 

Naam: 
Adres: 
Postcode en plaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

 
2.2 Uitvaart 
Graag zie ik als opdrachtgever van mijn uitvaart 
 

o Eén van mijn nabestaanden 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 
E-mailadres: 

Relatie tot mij:  partner / zoon / dochter / broer / zus / anders 
 
 

o Mijn executeur 
o Geen voorkeur 

 
2.3 Giften 
Ik laat giften na aan: 
 

o ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                               
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
o ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                        
o ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 Uitvaartverzekering 

o Ik heb één of meerdere uitvaartverzekeringen 
 

Verzekeringsmaatschappij Polisnummer Verzekerd bedrag 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

 
2.5 Deposito’s 

o Ik heb één of meerdere deposito’s 
 

Bij wie gestort Depositonummer bedrag 
  € 
  € 
  € 

 
 

o Ik wens dat de eventuele gelden overgemaakt worden op het rekeningnummer van de 
uitvaartondernemer die mijn uitvaart verzorgd.  
(hiervoor dient, per verzekeringsmaatschappij, een akte van cessie getekend te worden 
door de opdrachtgever van de uitvaart). 
 

 
2.6 Medische gegevens 

o Ik heb een donorcodicil 
o Ik draag een pacemaker/ICD 
o Anders 
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3. Bij overlijden 
 
3.1 Uitvaartverzorging 
Mijn uitvaart wil ik graag verzorgd hebben door: 
 
Afscheidszorg De Calavon 
Jeanette van der Beek 
Garsenshof 82 
7231 LC Warnsveld 
 
06 51 61 69 93 
afscheid@decalavon.nl 
www.decalavon.nl 
 
3.2 Verzorging en opbaring 
De laatste verzorging wil ik laten verzorgen door: 
 

o Afscheidszorg De Calavon met professioneel zorgteam 
met mijn nabestaanden 

o mijn nabestaanden  
(ondersteund door medewerkers van het zorgteam) 

o ik laat de keuze aan mijn nabestaanden 
 
Opbaring 
 

o Ik wil thuis op bed opgebaard worden 
o Ik wil in een uitvaartcentrum opgebaard worden 

o In een open uitvaartkist 
o In een gesloten uitvaartkist 
o Op een opbaarplank met wade 

 
o In een 24-uurs kamer 
o In de centrale koeling 

 
o Ik wil elders opgebaard worden 

Naam locatie: ………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………. 
 

o Ik laat het over aan mijn nabestaanden 
 
Koeling / lichte balseming 
 

o Ik wil opgebaard worden mbv een koelplaat 
o Ik wil opgebaard worden dmv lichte balseming 
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Het opbaren middels een koelplaat is eigenlijk standaard.  
Wanneer de overledene thuis op bed wordt opgebaard zal er onder het onderlaken een 
koelplaat geplaatst worden die het lichaam gedurende de uitvaartweek goed zal koelen. 
Wanneer de overledene thuis in een uitvaartkist opgebaard wordt plaatsen we een 
schaarwagen, met rok eromheen, daarop plaatsen we een koelplaat en zetten daar de 
uitvaartkist weer bovenop. Wanneer de omgeving niet goed te koelen is plaatsen we een 
airco. Want ook de omgevingstemperatuur is belangrijk voor een goede koeling van het 
lichaam. 
 
Men kan er ook voor kiezen om opgebaard te worden voorzien van een lichte balseming. Veel 
mensen denken dat balseming een soort zalf is. Dit is niet waar. Balseming, ook wel 
thanatopraxie genoemd, is een manier om de overledene op te baren zonder gebruik te 
hoeven maken van een koelplaat en airco. De lichaamsvloeistoffen worden vervangen door 
een, voor ieder persoon uniek aangemaakte, conserverende en desinfecterende vloeistof. Dit 
gebeurt door gebruik te maken van het aderstelsel in het lichaam. Het lichaam van de 
overledene wordt zo voor een aantal dagen geconserveerd.  
De gedegen opgeleide en erkende balsemers (thanatopracteurs) waarmee wij samen werken 
gebruiken een formaline-vrije vloeistof welke niet belastend is voor het milieu. Voorstanders 
van lichte balseming zijn van mening dat het beter is voor de rouwverwerking om afscheid te 
kunnen nemen van iemand die er ‘goed’ uitziet. De staat van het lichaam gaat namelijk 
minder snel achteruit, de overledene oogt ontspannen, zogenaamde donkere lijkvlekken 
verdwijnen en de natuurlijke kleur komt grotendeels terug.  
Anderen zijn van mening dat je juist de teruggang van het lichaam moet zien om zo naar het 
definitieve afscheid toe te groeien. 
De belangrijkste vragen zijn: “welke wens heeft iemand bij leven aangegeven, welke 
verwachting heeft de familie en wat kan er”. 
Aan de hand van de antwoorden kan lichte balseming een bewuste keuze zijn voor de 
verzorging en opbaring. Iedere situatie is anders, iedere omgeving is anders en ieder mens is 
anders.  
Maar het wordt als prettig ervaren dat lichte balseming een mogelijkheid is. 
 
 
Kleding 

o Ik heb specifieke wensen ten aanzien van kleding die ik aan wil, te weten: ………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden. 
 
Bril 

o Ik ben brildragend en wens dat mijn bril op blijft tijdens de opbaring 
o Ik ben brildragend en wens dat mijn bril af blijft tijdens de opbaring 
o Ik ben niet brildragend 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Sieraden 
o Ik wens dat mijn sieraden om blijven tijdens de opbaring 
o Ik wens dat mijn sieraden af blijven tijdens de opbaring 
o Ik draag geen sieraden 
o Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de sieraden die ik om wil tijdens de 

opbaring, te weten: 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Rouwbezoek 

o Ik wens alleen rouwbezoek voor familie en/of directbetrokkenen 
o Zowel familie, directbetrokkenen als belangstellenden mogen op rouwbezoek komen 
o Ik wens geen rouwbezoek 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 
3.3 Begraven of cremeren 
 

o Ik wil begraven worden 
o Ik wil gecremeerd worden 

 
o Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap 

Afspraken hierover zijn gemaakt met: 
Ziekenhuis / Universiteit / Instantie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam en telefoonnummer:………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
3.4. Uitvaartkist 
 
Er bestaat een grote collectie uitvaartkisten. U kunt een afspraak maken met Afscheidszorg 
De Calavon om inzage te krijgen in de collectie en desgewenst een keuze te maken voor het 
type uitvaartkist. 
 
Uitvaartkist 

o Ik heb een keuze gemaakt uit de collectie van Afscheidszorg De Calavon, te weten: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Andere specifieke wensen 
o Ik heb andere wensen ten aanzien van mijn uitvaartkist welke hierna aangekruist zijn 

 
Uitvoering 

o Standaard/eenvoudig 
o Duurzaam/milieubewust (onbehandeld hout) 
o Modern 
o Klassiek 
o Luxe 
o Opbaarplank 
o Geen voorkeur 

          
Kleur  

o Donker 
o Licht 
o Wit 
o Ralkleur 
o Geen voorkeur 

 
Materiaal  

o Beuken 
o Eiken 
o Fineer 
o Kersen 
o Naaldhout 
o Populier 
o Riet 
o Steigerhout 
o Stof 
o Geen voorkeur 

 
 
Religie   

o Ik wens een kruisje op mijn uitvaartkist 
à Met corpus 
à Zonder corpus 

o Ik wens geen kruisje op mijn uitvaartkist 
o Geen voorkeur 
 
o Ik heb andere specifieke wensen, te weten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Begraven 
 
4.1 Begraafplaats en graf 

o Ik heb een voorkeur voor een begraafplaats, te weten: 
Naam begraafplaats: ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
 
Ik wens te worden begraven in een 

o Nieuw eigen graf 
o Bestaand/gereserveerd eigen graf 

Naam begraafplaats: ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………. 
Grafnummer: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hoeveel personen 

o 1 
o 2 
o 3 

 
Waarin reeds begraven: 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboren: ……………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 
Overleden: …………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboren: ……………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 
Overleden: …………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geboren: ……………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 
Overleden: …………………….. te: ………………………………………………………………………………………. 

 
Leverancier bestaande grafsteen: ………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………. 
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Rechthebbende op dit moment: 
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Indien u kiest voor een nieuw eigen graf 
Voor welke periode wenst u het graf aan te kopen 

o 10 jaar 
o 20 jaar 
o 30 jaar 
o Onbepaalde tijd (indien mogelijk) 
o Ik laat de keuze aan mijn nabestaanden 

 
Een eigen graf (particulier graf of familiegraf genoemd) is een graf dat voor een bepaalde tijd 
op naam van één van de nabestaanden van de overledene wordt gezet. De persoon die de 
grafrechten krijgt bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden. Dat zijn 
meestal twee of drie andere familieleden.  
Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat deze in de familie kunnen blijven als ook de 
rechthebbende zelf komt te overlijden. 
 

o Algemeen graf 
 
In een algemeen graf worden meerdere personen begraven die bij leven vreemden voor 
elkaar waren, maar toevallig vlak na elkaar overleden zijn. De nabestaanden krijgen het graf 
niet zelf op naam, maar blijft eigendom van de beheerder van de begraafplaats. Met name 
personen die geen eigen graf wensen of geen voorzieningen hebben getroffen kiezen 
daarvoor. De plaats van het graf wordt toegewezen door de begraafplaatsbeheerder. 
De looptijd is vaak 10 jaar. Hierna kan het graf worden geruimd. 
 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden. 
 

 
4.1 Grafbedekking 

o Groenvoorziening / grafbeplanting 
o Gedenksteen  
o Enkel een staande gedenksteen  
o Enkel een liggende gedenksteen 
o Specifieke wensen 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tekst op gedenksteen 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

o Ik laat de keuze aan mijn nabestaanden. 
 

5. Crematie 
5.1 Crematorium 

o Ik heb een voorkeur voor een crematorium, te weten: 
Naam crematorium: …………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
5.2 De plechtigheid 
De locatie 

o Ik wens dat de uitvaartplechtigheid in de aula van het crematorium plaats heeft 
o Ik wens dat de uitvaartplechtigheid op een andere locatie plaats heeft, te weten:  

Naam locatie: ……………..……………………………………………………………………………………………….. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

o Ik wens de plechtigheid in een kerk, te weten: 
Naam kerk: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 
Naam koster: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Naam voorganger: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
o Ik wens geen plechtigheid (technische crematie) 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Bij het afsluiten van de plechtigheid in de aula van het crematorium 

o Wens ik dat mijn uitvaartkist in het bijzijn van de belangstellenden aan het oog 
onttrokken wordt 

o Wens ik dat mijn uitvaartkist blijft staan 
o Wens ik dat mijn familie als eerste de aula verlaat 
o Wens ik dat mijn familie als laatste de aula verlaat 
o Wens ik dat mijn familie, indien mogelijk, mij begeleiden naar de ovenruimte 
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o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
5.3 As 
As bijzetten 

o Ik wens dat mijn as wordt bijgezet 
o In een urnengraf 
o In een urnenmuur 
o In een bestaand graf 

Naam begraafplaats: ………………………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………… 
Grafnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 
Waarin reeds begraven:  
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Geboren: ………………………………. Te ……………………………………………………………………. 
Overleden: ……………………………. Te ……………………………………………………………………. 
 
Leverancier bestaande grafsteen: 
 

o In een columbarium 
o In de algemene nis van het crematorium (geen bezoek mogelijk) 
o Thuis 
o Anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………. 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
As verstrooien 

o Ik wens dat mijn as wordt verstrooid 
o Op zee, per vliegtuig 
o Op zee, per boot 
o Op het verstrooiterrein van het crematorium 
o Op het nationaal verstrooiterrein Delhuyzen op de Veluwe 
o Op de IJssel 

 
o Op een door mij gekozen plaats, te weten: …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Per heliumballon 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden  

 
o Ik wens dat mijn as wordt verstrooid in aanwezigheid van mijn nabestaanden 
o Ik wens dat mijn nabestaanden niet aanwezig zijn bij de verstrooiing van mijn as 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Sierurn 

o Ik wens dat mijn as in een sierurn wordt bewaard 
o Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de sierurn, te weten: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik wil niet dat mijn as in een sierurn wordt bewaard 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Miniurn of sieraad 

o Ik wens dat een deel van mijn as in een miniurn of sieraad ter nagedachtenis wordt 
bewaard 

o Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de miniurn of sieraad, te weten: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik wil niet dat er as in een miniurn of sieraad ter nagedachtenis wordt bewaard 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 

6. Mijn uitvaart 
 
6.1 Condoleance en plechtigheid 
Ik wens een uitvaart 

o In stilte (zonder belangstellenden) 
o In besloten kring met: ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Met belangstellenden 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Religieuze uitvaart 

o Ik wens een religieuze uitvaart 
o Mijn geloofsovertuiging is ………………………………………………………………………………… 

 
o Ik heb een voorkeur voor een religieus gebouw, te weten:  

Naam religieus gebouw: …………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………….. 

 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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o Ik heb een voorkeur voor een geestelijke, te weten: 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
o Ik wens geen religieuze uitvaart 
 

 
Condoleanceavond 

o Er dient een condoleanceavond plaats te vinden 
o Ik heb de voorkeur voor een locatie, te weten: 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………….. 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 

o Er dient een avondwake plaats te vinden: 
Naam kerk: ………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Postcode en plaats: ………………………………………………………………………………………….. 
 

o Ik wens geen condoleanceavond 
 
Sprekers tijdens de plechtigheid 

o Bij mijn uitvaart stel ik sprekers op prijs en mijn voorkeur gaat uit naar de volgende 
sprekers: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Bij mijn uitvaart wens ik geen sprekers 
o Ik heb zelf een tekst geschreven, die voorgelezen dient te worden. Deze tekst is 

bijgesloten en/of bekend bij: ……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Muziek 

o Bij mijn uitvaart wens ik muziek 
o Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende nummers: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Mijn voorkeur gaat uit naar livemuziek door: 
……………………………………………………………………………………… 

 
o Ik wens geen muziek 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 
Presentatie van beeldmateriaal 

o Ik wens dat er, indien mogelijk, beeldmateriaal gepresenteerd wordt (bijvoorbeeld 
een fotopresentatie of bewegende beelden) 

o Ik heb specifieke wensen ten aanzien van het presenteren van beeldmateriaal, te 
weten: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 

o Ik wens dat er geen beeldmateriaal gepresenteerd wordt 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Geluid- en beeldopname 

o Ik wens dat er een geluidsopname van de plechtigheid gemaakt wordt (cd/usb) 
o Ik wens dat er geluids- en beeldopname van de plechtigheid gemaakt worden (dvd) 
o Ik wens dat er een fotoreportage van de plechtigheid gemaakt wordt 
o Ik wens dat er geen enkele opname gemaakt wordt van de plechtigheid 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Waar komen de belangstellenden na de uitvaart bij elkaar 

o Ik wens dat er gelegenheid tot condoleren 
o Ik wens dat het condoleren plaats zal vinden in de ontvangkamer van de 

begraafplaats/het crematorium 
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o Ik wens dat het condoleren op een andere locatie plaats vindt, te weten:  
Naam locatie: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………… 

o Ik wens dat er geen gelegenheid tot condoleren is 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Catering 
o Ik wens dat er, bij het condoleren, gebruikt gemaakt wordt van catering: 

o Koffie en thee 
o Frisdrank en sap 
o Borrel (bier, wijn, gedistilleerd) 
o Belegde broodjes 
o Cake 
o Koeken 
o Gebak 
o Snacks 
o Ik heb bijzondere/specifieke wensen mbt de catering  
             (bijvoorbeeld soep, sandwiches, zoete lekkernijen, hapjes, pizza, sushi) 

o Ik wens dat er, na de plechtigheid, geen gebruik gemaakt wordt van catering 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 

6.2 Rouwkaarten / Advertenties 
Rouwkaarten 

o Ik wens dat er rouwkaarten verstuurd worden 
o Ik heb nog geen keuze gemaakt maar mijn voorkeur gaat uit naar een:  

o Neutrale kaart 
o Moderne kaart 
o Klassieke kaart 
o Eigen ontwerp 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
o Ik heb zelf de tekst opgesteld, te weten: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Ik wens dat er geen rouwkaarten verstuurd worden 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Advertenties 
o Ik wens dat er een advertentie geplaatst wordt 

o In een regionale krant, te weten: ……………………………………………………………………… 
o In een landelijke krant, te weten: ……………………………………………………………………… 
o Overige, te weten: ……………………………………………………………………………………………. 
 

o Ik wens dat er geen advertentie geplaatst wordt 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Gedachteniskaartjes / bidprentjes 

o Ik wens dat er gedachteniskaartjes/bidprentjes uitgedeeld worden tijdens de 
plechtigheid 

o Ik wens dat er geen gedachteniskaartjes/bidprentjes worden uitgedeeld tijdens de 
plechtigheid 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
Dankbetuigingen 

o Ik wens dat er dankbetuigingen verstuurd worden 
o Ik wens dat er geen dankbetuigingen verstuurd worden 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 

6.3 Bloemen 
Bloemen 

o Ik wens bloemen bij mijn uitvaart 
o Mijn voorkeur gaat uit naar: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(soort bloemen, kleur) 

o Ik stel geen prijs op bloemen 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
 
Bestemming bloemen 

o Ik wens dat de bloemen op mijn graf gelegd worden 
o Ik wens dat de bloemen op de bloemenheuvel van het crematorium gelegd worden 
o Ik wens dat de bloemen naar een (oorlogs-)monument gebracht worden, te weten: 

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

o Ik wens dat mijn nabestaanden de bloemen mee naar huis nemen 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
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Donatie aan een goed doel in plaats van bloemen 

o Ik wens dat er, in plaats van bloemen, een geldbedrag wordt gestort op rekening van:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Hiervoor mogen belangstellenden zelf geld overmaken 
o Ik wens dat hiervoor collectebussen aanwezig zijn 
o Er mag bij mijn afscheid persoonlijk worden gecollecteerd voor een goed doel 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
6.4 Vervoer 
Rouwvervoer 

o Ik wil overgebracht worden in een standaard rouwauto 
o Ik heb andere specifieke wensen, te weten: ……………………….. 

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

 (bijvoorbeeld kleur rouwauto, uitvaartbus, paard en wagen,    
                 motor, bakfiets) 

o Ik wens dat mijn nabestaanden gebruik maken van volgauto’s 
o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 

7.  Internetdiensten / social media 
 
Hieronder kunt u uw gegevens kwijt aangaande gebruikersnamen en wachtwoorden van 
gebruikte social media of andere digitale zaken. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Huisdieren 
 
Wanneer u huisdieren heeft wilt u dat ze, na uw overlijden, wel goed verzorgt achterblijven. 
Wat wilt u dat er met uw huisdieren gebeurt. 
 

o Ik wil dat ze overgeplaatst worden naar het dichtstbijzijnde asiel, te weten: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik wil dat ze geplaatst worden bij: ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 

Overige Aantekeningen 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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