
Mijn uitvaartwensen
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De dood stoppen we liever ver weg. Toch hebben veel mensen wel een gedachte over hun eigen  

uitvaart. Vaak blijft het hierbij en wordt het niet gedeeld met degene die achterblijven. Wij willen  

u graag helpen om uw gedachten op papier te zetten. Het vastleggen van uw wensen kan in dit  

document. Zo krijgt u duidelijkheid en uw naasten weten wat uw wensen zijn. Dit geeft rust. 

Ons advies is om dit document in te vullen en te bespreken met uw naasten, zodat bepaalde wensen 

voor hen ook duidelijk zijn. Zorg ervoor dat men weet waar u dit document bewaart samen met de 

andere belangrijke papieren zoals:

 uw verzekeringspolis

 tekst voor op de rouwkaart/ in de advertentie

 muziekkeuze

 foto(’s) voor op de rouwkaart

 adressenlijst

 USB stick

Daarnaast is het ook mogelijk om uw wensen met één van ons te bespreken. Mocht u vragen hebben 

over hetgeen u hebt ingevuld dan kunnen deze worden beantwoord. Tevens is het mogelijk om van  

uw wensen een vrijblijvende offerte te laten maken.

Als u vragen heeft over het invullen van het document, een vrijblijvende offerte of uitleg over uw  

verzekering, kunt u ons altijd bellen op 06 48 47 08 11.

Wanneer u dit document met pen invult, dateert en ondertekent, is het een rechtsgeldig codicil.

Met vriendelijke groet,

Team Uitvaartzorg Deventer 

Uitvaartzorg Deventer  •  Batenburg 610  •  7423 XV Deventer  •  tel. 06 48 47 08 11  •  sjoek@uitvaartzorgdeventer.nl

Uw uitvaartwensen
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In dit document heb ik aangegeven wat mijn wensen zijn voor mijn uitvaart. Ik vraag mijn 

nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Persoonlijke gegevens

Mijn gegevens

naam:

adres:

woonplaats: 

telefoonnummer: 

emailadres: 

geboortedatum: 

geboorteplaats:

BSN (i.v.m. aangifte overlijden):

geloofsovertuiging:

verbonden aan kerk/ geloofsgemeenschap: 

Mijn wensen met betrekking tot mijn uitvaart heb ik besproken met

naam: 

relatie tot mij:  

adres:

woonplaats: 

telefoonnummer:

email:

Opdrachtgever

De volgende persoon (partner/ kinderen/ executeur-testamentair) heb ik gevraagd de zorg van mijn 

uitvaart op zich te nemen

naam: 

relatie tot mij: 

adres: 

woonplaats: 

telefoonnummer:

email: 

Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt verzorgd door

 Uitvaartzorg Deventer, 06 48 47 08 11

 andere uitvaartondernemer

 laat ik mijn nabestaanden bepalen
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Mijn burgerlijke staat is

 ongehuwd

 gehuwd met

 weduwe/weduwnaar van 

 geregistreerd partnerschap met

 gescheiden van

Ik beschik over de volgende documenten

 testament, gemaakt door

  • notaris:

  • adres:

  • woonplaats:

  • telefoonnummer: 

 uitvaartverzekering bij 

  • polisnummer: 

  • polisnummer: 

 uitvaartverzekering bij 

  • polisnummer:

  • polisnummer: 

 deposito gestart bij: 

  • depositonummer: 

 ik heb geen uitvaartverzekering/ deposito

Medische gegevens

 ik heb het donorregister wel ingevuld met de volgende keuze

    ja, ik ben donor (keuze organen zie donorregister)

   nee, ik ben geen donor

   ik laat mijn nabestaanden beslissen

 ik heb het donorregister niet ingevuld (hierdoor bent u sinds juli 2020 automatisch orgaandonor)

 ik heb een euthanasieverklaring

 ik draag een pacemaker/ ICD

 huisarts:

  • telefoonnummer: 
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Online gegevens

Social Media

 op de volgende social media heb ik een account

 de inloggegevens (naam en wachtwoord) van de accounts staan

   op een USB-stick 

   anders, nl 

 na mijn overlijden moeten de deze pagina’s 

   direct worden stopgezet

   melding van overlijden en nog                 maanden laten staan

   laat ik mijn nabestaanden bepalen

 ik heb geen accounts op social media
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Over mijn uitvaart

Na mijn overlijden wens ik

 begraven te worden

 gecremeerd te worden

 dat mijn lichaam ter beschikking gesteld wordt aan de medische wetenschap (Hiervoor geldt een 

 specifieke aanmeldingsprocedure die bij leven moet worden uitgevoerd. Formulieren bijvoegen)

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Koeling/ lichte balseming  /  https://www.uitvaartzorgdeventer.nl/de-uitvaart/laatste-zorg-afleggen

 ik wil opgebaard worden door middel van een koelelement

 ik wil opgebaard worden door middel van lichte balseming (thanatopraxie)

Laatste verzorging wordt gedaan door

 mijn familie

 mijn familie samen met de uitvaartondernemer/ thanatopracteur

 uitvaartondernemer/ thanatopracteur

 ik wens geen laatste verzorging

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Uitvaartkist  /  https://www.uitvaartzorgdeventer.nl/de-uitvaart/producten-en-diensten

 hout

 wade op opbaarplank

 gevlochten uitvaartkist (mand)

 modelkeuze: 

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

 bijzonderheden

   foto/ kruisje/ iets anders                                                                              op/ in/ bij de kist 
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Ik wens te worden opgebaard

 thuis

   bed

   uitvaartkist

 in een 24 uurs/ familiekamer (nabestaanden krijgen zelf een sleutel van de opbaarkamer) van  

   Afscheidshuis Deventer  /  www.afscheidshuisdeventer.nl

   yardenhuis Steenbrugge

   Monuta Wilco Leukenhaus

   Roelofs (Vredehof, Diepenveenseweg)

   elders, namelijk

 in een algemene koelruimte (rouw/ condoleance bezoek op afspraak) van

   Afscheidshuis Deventer

   yardenhuis Steenbrugge

   Monuta Wilco Leukenhaus

   Roelofs (Vredehof, Diepenveenseweg)

   elders, namelijk

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Het versturen van rouwkaarten

 ja, mijn wens is dat rouwkaarten verstuurd worden

   voor de uitvaart

   na de uitvaart

   rouwkaart wel plaatsen op mijn social media

   rouwkaart niet plaatsen op mijn social media

   teksten/ foto/ afbeelding/ adressenlijst o.i.d. staan op bijgevoegde USB-stick/ 

   in map op computer/ liggen in la of 

 nee, ik wil dat er geen rouwkaarten verstuurd worden

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Plaatsen van familiebericht in de krant

 ja, mijn wens is dat er een familiebericht wordt geplaatst in de volgende krant(en)

 nee, ik wil dat er geen familiebericht in de krant wordt geplaatst

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden
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Dankbetuigingen

 ik wens dat er wel dankbetuigingskaarten worden verstuurd

 ik wens dat er geen dankbetuigingskaarten worden verstuurd

 ik wens dat er wel dankbetuigingsbericht in de krant wordt geplaatst 

 ik wens dat er geen dankbetuigingsbericht in de krant wordt geplaatst 

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Vervoer naar begraafplaats of crematorium

 in een rouwauto

  • merk:

  • kleur:

 ander vervoer, bijvoorbeeld: koets/ boerenkar/ uitvaartbus/ motor met zijspan/ te voet/ 

 fietskar/ vrachtwagen/ Dodge/ particuliere auto/ 

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Bloemen

 ik wens wel bloemen

  • kleur bloemen:

  • soort bloemen: 

 ik wens geen bloemen

 in plaats van bloemen wens ik dat mensen een donatie doen aan een goed doel, te weten:

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Condoleance

 ja, mijn wens is dat er een condoleanceavond plaatsvindt in

  • naam gebouw:

  • adres:

  • plaats:

 ja, mijn wens is dat er een avondwake plaatsvindt in

  • kerk: 

  • adres:

  • plaats: 

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

 ik wil dat er een online herinneringspagina/ condoleanceregister wordt aangemaakt
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Uitvaartplechtigheid

 mijn wens is dat mijn uitvaart in stilte plaatsvindt

 mijn wens is dat mijn uitvaart in besloten kring plaatsvindt (lijst met namen staat                              )

 mijn wens is dat mijn uitvaart met belangstellenden plaatsvindt

 mijn wens is dat mijn uitvaart plaatsvindt in

  • naam gebouw: 

  • adres:

  • plaats:

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Ik wil dat de kist gedragen wordt door

 mijn (klein)kinderen

 dragers van de uitvaartverzorger

 andere familieleden

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Sprekers tijdens de uitvaartplechtigheid

 ik wens wel sprekers, mijn voorkeur heeft

  • spreker:

  • spreker: 

  • spreker:

 ik wens geen sprekers

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Mijn wensen qua muziek / fotopresentatie / film tijdens de uitvaartplechtigheid

 live muziek

 muziek via een geluidsinstallatie

 combinatie live muziek en muziek via een geluidsinstallatie

 geen muziek

 fotopresentatie

 geen fotopresentatie

 film

 geen film

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden 
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Mijn muziekkeuze is

titel/ artiest:

titel/ artiest:

titel/ artiest:

titel/ artiest:

titel/ artiest:

Live stream/ beeld- en geluidsopname uitvaartplechtigheid

 ik wens een live stream

   ja

   nee

 ik wens een beeld- en geluidsopname op USB

   ja

   nee

 ik wens dat er een fotoreportage wordt gemaakt van mijn uitvaart

   ja

   nee

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden 

Na afloop van de uitvaartplechtigheid komen de aanwezigen bijeen in

 naam gebouw:

 adres:

 plaats:

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Consumpties

 ik wens dat er na de plechtigheid wel consumpties genuttigd worden, te weten

   koffie/ thee/ frisdrank

   bier/ wijn/ Nederlands gedestilleerd

   cake

   koek

   gebak

   broodjes

   luxe lunch

   high tea

   borrelhapjes

   specifieke wensen:

 ik wens dat er na de plechtigheid geen consumpties worden genuttigd

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden
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De volgende vragen hebben betrekking op een crematie

Bij het verlaten van de aula wil ik dat de kist

 blijft staan, en de aanwezigen een laatste groet kunnen brengen

 wordt weggedragen door

   mijn (klein) kinderen

   dragers van de uitvaartverzorger

   andere familieleden

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Ik wil dat mijn as

 thuis bewaard wordt

 in een urnenmuur wordt geplaatst

 in een columbarium wordt geplaatst

 wordt begraven in een urnengraf

 bijgezet wordt in bestaand graf

 uitgestrooid wordt

   op het strooiveld van het crematorium/ begraafplaats

   in zee/ IJssel

   in de natuur

   via een wandeling met de TOLAD

   anders, namelijk

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Bijzonderheden
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De volgende vragen gelden in geval van een begrafenis

Na mijn overlijden wil ik worden begraven op

 begraafplaats:

 adres:

 plaats: 

   in een algemeen graf

   in een eigen graf/ in familiegraf, grafnummer 

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden 

Bij het graf

 ik wens wel dat er aan het graf gesproken wordt 

  • spreker:

  • spreker:

 ik wens dat er niet aan het graf gesproken wordt

 ik wens wel dat er bij het graf nog muziek gespeeld wordt 

  • titel/ artiest:

  • titel/ artiest:

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden 

Aan het eind van de begrafenis wil ik dat de kist

 boven op het graf blijft staan

 tot het maaiveld daalt (mechanisch)

 langzaam in het graf daalt (mechanisch of met touwen)

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Verlaten van het graf

 alleen een laatste groet

 schepje zand

 strooibloemen of een losse bloem

 anders, namelijk

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden
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Gedenkteken op mijn graf

 huidige gedenkteken is geplaatst door:

 ik wens wel een gedenkteken op mijn graf

   steen

   glas

   eigen ontwerp

   kleur

   anders, namelijk

 ik wens geen gedenkteken op mijn graf

 de keuze laat ik aan mijn nabestaanden

Bijzonderheden

Datum:

Handtekening:

Vragen of meer weten

Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen op 06 48 47 08 11.

Uitvaartzorg Deventer  •  Batenburg 610  •  7423 XV Deventer  •  tel. 06 48 47 08 11  •  sjoek@uitvaartzorgdeventer.nl

13

mailto:%20sjoek%40uitvaartzorgdeventer.nl?subject=
http://www.uitvaartzorgdeventer.nl

