
Uitvaartvereniging Veenwouden e.o.
te Feanwâlden 

Bode:            

Telefoon:  

Persoonsgegevens 

Naam:

Voorna(a)m(en): 

Straat:  

Postcode:         Huisnummer:    

Plaats:  

Telefoon privé:  

Telefoon zakelijk:

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Partner van:  

Postcode:          Huisnummer:    

Plaats:  

Telefoon privé:  

Telefoon zakelijk:

Ik wil dat bij overlijden de volgende personen/instanties worden gewaarschuwd: 
Mijn nabestaanden:    
naam     telefoon   e-mail 
    
 
 
 
 
Mijn huisarts: 
naam     telefoon   e-mail 

 
Mijn uitvaartverzekering loopt bij: 
maatschappij   plaats    polisnummer
 
 
 
Mijn levensverzekering / ongevallenverzekering loopt bij:
maatschappij    plaats    polisnummer
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Codicil
Ik heb een codicil opgemaakt:

ja, deze is op de volgende plaats te vinden  
nee

Donorregistratie
Ik ben geregistreerd als donor: 

ja 
nee

Testament
Ik heb een testament opgemaakt  

ja, bij notaris (naam)  
te (plaats)    
(telefoon)

nee 

Ik heb een executeur 
ja, naam:  

adres:  
plaats:  
telefoon:   
e-mail:

nee
 
Belangrijke bescheiden: 
Ik heb een lijst opgemaakt van belangrijke bescheiden:

nee
ja, deze lijst en/of mijn bescheiden zijn hier te vinden: 
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Het is mijn nadrukkelijke wens dat ik word opgebaard:
thuis
in de aula van:  
elders/anderszins:

Ik heb met betrekking tot de laatste verzorging en opbaring de volgende wensen:
denk aan sfeer, kleding, lijkwade of kist (open of gesloten), bloemen en dergelijke
  

 
Ik kies voor een: 

begrafenis
Ik wil begraven worden op begraafplaats (naam)    

te (plaats)   
in een:

algemeen graf    
eigen/familie graf, nr: 

 
crematie
Ik wil gecremeerd worden in crematorium (naam) 

te (plaats)  
Ik wens dat mijn as: 

wordt verstrooid op de volgende plaats:    
wordt bijgezet op de volgende plaats:   
anders wordt bestemd, nl: 

 
 

Ik wens dat het vervoer van mijn lichaam geschiedt met: 
rouwauto en volgauto’s 
anders, namelijk:  
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Bekendmaking overlijden
Ik wil dat mijn overlijden bekend wordt gemaakt in bredere kring dan mijn familie: 

ja 
nee 

 
Mijn wensen ten aanzien van de bekendmaking zijn:  

Ik wens advertenties in de volgende media:

met daarin de volgende tekst:

Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden verzonden  
met daarin de volgende tekst: 

Een adreslijst is
wel aanwezig, plaats van bewaring:
niet aanwezig, laat ik over aan:

De plechtigheid 
Ik wil dat er voorafgaand aan de plechtigheid gelegenheid is om afscheid te nemen:

nee 
ja, mijn wensen (sfeer / wijze waarop): 

 

Ik wil dat de afscheidsplechtigheid plaatsvindt in:
de aula van:  
de kerk van:  
het crematorium van:  
een andere vorm nl: 
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De uitvaart wil ik laten plaatsvinden:  
met belangstellenden   
in besloten kring
anders, nl:  

Ik wil dat mijn nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld om: 
toespraken te houden 
bloemen te strooien   
anderszins “iets” te doen, namelijk:

 
 

Op mijn uitvaartplechtigheid wens ik :
dat er gesproken wordt door een uitvaartleider

naam     
functie    
telefoon  

dat de volgende muziek ten gehore wordt gebracht:
naam muziek/zangstukken:

 

uitvoering:
live muziek / zang, door

van geluidsdrager (CD/DVD/MP3)

 
dat het volgende beeldmateriaal wordt vertoond: (DVD/Video)

Aanvullende wensen t.a.v. plechtigheid:
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Na de uitvaartplechtigheid wens ik dat de kist: 
blijft staan 
geheel daalt 
anderszins aan het oog wordt onttrokken 

Ik wil dat na de plechtigheid de volgende consumpties worden aangeboden: 

Grafmonument / Urn
Wensen omtrent mijn grafmonument / urn zijn: 

Overige aandachtspunten:
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