
OVER DOOD EN DOODGAAN… 
 

Veel mensen willen daar liever niet aan denken. Toch wordt  

ieder mens er vroeg of laat mee geconfronteerd en vaak komt 

het dan ook nog onverwacht. 

Maar er zijn zaken die van tevoren geregeld kunnen worden, 

zodat de naasten weten wat u wensen zijn wat betreft de  

uitvaart en daardoor komen ze niet voor nodeloze  

onzekerheden of geschillen te staan. 

 

Bij leven maken wij onze wensen kenbaar; we maken  

bijvoorbeeld verlanglijstjes zodat anderen met onze wensen  

rekening kunnen houden. Waarom niet bij overlijden? 

 

Als u daar nu al over nadenkt, weet u zeker dat de uitvaart    

geheel volgens uw wensen wordt geregeld. Dat is prettig voor 

u en een geruststellende gedachte voor uw nabestaanden. 

 

Dit boekje is bedoeld om u te helpen  

bij het kenbaar maken van uw wensen. 

 

Neemt u, indien nodig voor nadere informatie, advies over de 

mogelijkheden of de huidige kosten van de door u gewenste 

uitvaart op dit moment, gerust contact met ons op! 

 

 

 

 

 

Kloosterstraat 10     0344 613007 

4001 NC Tiel  jantijssen@uvjt.nl 



Wilsbeschikking 

 

 

In deze wilsbeschikking  

zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: 

 

(naam)………………………………………………………… 

 

vastgelegd. 

 

De uitvaart dient verzorgt te worden door: 

 

Uitvaartverzorging: ……………………………………………. 

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

Plaats:                      ……………………………………………. 

Telefoon:                 …………………………………………….  

 

 

Ondertekend, 

 

Naam:…………………………………………. 

Plaats:…………………………………………. 

Datum:………………………………………… 

Handtekening of paraaf op iedere volgend bladzijde 



PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

BSN:………………………………………………………. 

 

Naam: ……………………………………………. ………. 

 

Voornamen: ……………………………………………….. 

 

Adres: …………………………………………………….. 

 

Postcode: ………………………………………………….. 

 

Woonplaats: ………………………………………………. 

 

Geboortedatum: …………………………………………. 

 

Geboorteplaats: …………………………………………… 

 

Gehuwd met: ……………………………………………… 

 

Weduwe / Weduwnaar van : ……………………………… 

 

Samenwonend met………………………………………… 

 

Kerkgenootschap / Religie………………………………… 



INFORMEREN 

 

Na mijn overlijden als eerste waarschuwen: 

Naam : …………………………………… 

Adres : …………………………………… 

Postcode : …………………………………… 

Woonplaats : …………………………………… 

Telefoon : …………………………………... 

En : 

Naam : …………………………………… 

Adres  : …………………………………… 

Postcode  : …………………………………… 

Woonplaats  : …………………………………… 

Telefoon  : …………………………………… 

 

Notaris  : …………………………………… 

Adres  : …………………………………… 

Postcode  : …………………………………… 

Woonplaats  : …………………………………… 

Telefoon  : …………………………………… 



Huisarts  : …………………………………… 

Adres  : …………………………………… 

Postcode  : …………………………………… 

Woonplaats  : ……………………………………. 

Telefoon  : ……………………………………. 

 

Verzekeringsmaatschappij / Assurantietussenpersoon 

Naam : …………………………………… 

Adres  : …………………………………… 

Postcode  : ……………………………………. 

Woonplaats  : ……………………………………. 

Telefoon  : ……………………………………. 

 

 

Levensverzekering / Polissen :    

  ……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



BIJZONDER WENSEN 
 

 

ALGEMEEN 
 

Begrafenis 

Crematie 

 

De uitvaart zal plaatsvinden in tegenwoordigheid van: 

 

Familie, vrienden en belangstellenden 

Alleen familie en vrienden 

Alleen familie 

 

De opbaring dient plaats te vinden: 

 

In het rouwcentrum 

Thuis 

Elders, namelijk………….………………………………… 

 

Gelegenheid tot afscheid nemen: 

 

      Wel 

Niet 

 

 

Condoléanceavond: 

 

Wel 

Niet 

 

Rouwbrieven: 

 

Wel (soort…………………..) 

Niet 



Verzending: 

 

Direct 

Nadien 

 

Advertenties: 

 

Niet 

Wel, in de volgende dag- en/of weekbladen: 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Kist  dalen  / wegglijden ja / nee 

Keuze aan nabestaanden:  ja / nee 

 

Voorkeur voor de tekst van rouwbrief of advertentie of muziekkeuze: 

(Eventuele herkomst van lied of gedicht bijv. vermelden) 

 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………



Dankbetuigingen: 

 

Wel 

Niet 

 

Bidprentjes: 

 

Wel 

Niet 

 

De uitvaart vindt plaats vanuit: 

 

Kerk 

Crematorium 

Uitvaartcentrum 

………………. 

 

Medewerking wel/niet* door: 

(*doorhalen vat niet van toepassing is) 

 

Dominee 

Pastoor 

Anders, te weten …………………………………………. 

 

 

Naam :           ……………………………………………. 

Adres :           ……………………………………………. 

Postcode :      ……………………………………………. 

Woonplaats : ……………………………………………. 

Telefoon :      ……………………………………………. 

 

Tijdens de uitvaart gelegenheid voor sprekers: 

 

Wel 

Niet 



Afsluitend samenzijn: 

 

Niet 

Wel 

 met: 

Koffie / thee met koekje 

Koffie / thee met cake 

Koffie / thee met broodje 

Anders:…………………………………………... 

 

Kist: 

 

Fineer 

Eiken massief 

Anders,………………… …………………… 

 

Bloemen: 

 

Wel 

Niet 

 

Volgauto’s: 

 

Wel 

Niet 

 

Muziek: 

  Wel  

      Niet 



BEGRAFENIS 

 

 

Mijn begrafenis dient plaats te vinden op de volgende begraafplaats: 

 

Naam: ……………………………………………. 

Adres: ……………………………………………. 

Plaats:: ……………………………………………. 

 

Soort graf: 

 

nieuw 

grafkelder 

bestaand graf / kelder   Nummer:……………  

algemeen graf 

 

Kist  dalen     ja / nee 

Keuze aan nabestaanden:  ja / nee 

 

Grafmonument: 

 

Wel 

Niet 

 

 

Overige wensen / aantekeningen………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



CREMATIE 

 

 

Crematorium: 

 

Naam: ……………………………………………. 

Adres: ……………………………………………. 

Plaats: ……………………………………………. 

 

Lid Naturaverzekering: 

 

Ja, namelijk……………………………………………….. 

Nee 

 

Asbestemming: 

 

Bijzetting: 

 

Columbarium of urnentuin 

Crematorium 

Begraafplaats: ....................................… 

In het graf van: ....................................… 

Urn naar huis 

 

Verstrooiing: 

 

Strooiveld crematorium 

Strooiveld begraafplaats 

Op zee per boot 

Op zee per vliegtuig 

Mijn plekje:…………………………………………………. 



 CODICIL REGELING VAN MIJN UITVAART 

 

 

 

 

Ik, ondergetekende 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………. 

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

Postcode                 : ……………………………………………. 

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

Geboortedatum      : ……………………………………………. 

Geboorteplaats      : ……………………………………………. 

BSN                       : ……………………………... 

 

 

 

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, 

indien en zover die in strijd zijn met hetgeen ik hierboven bepaald heb. 

Ik wens dat mijn stoffelijk overschot zal worden begraven / gecre-

meerd (invullen wat van toepassing is) en dat bij mijn : 
 

begrafenis / crematie  
 

zal worden gehandeld zoals ik hierboven heb aangegeven. 

Aldus door mij geheel  ingevuld, gedagtekend en ondertekend. 

 

 

Datum            :……………………………. 

Handtekening : 


