Persoonlijke wilsbeschikking

De uitvaart dient verzorgd te worden door

Dag en nacht bereikbaar
072-5053009

Ondertekend,
Plaats : …………………………… Datum:……………..………….
Naam : …………………………………………………….………...
BSN

: ………………………………………………………………

Handtekening, ………………..……………………………………...

Stetlaantje 1 * 1906 AN LIMMEN * 072 – 5053009 info@uitvaartverzorging-groot.nl

Wilsbeschikking
In deze wilsbeschikking zijn alle wensen vastgelegd met betrekking tot de uitvaart van:
………………………………………………………………………………………………….
(indien gehuwd ook eigen geboortenaam invullen)

De uitvaart dient verzorgt te worden door:
Uitvaartverzorging
Adres
Plaats
Telefoon
Email

: Groot
: Stetlaantje 1
: 1906 AN LIMMEN
: 072-5053009
: info@uitvaartverzorging-groot.nl

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geslachtsnaam

:

Voornamen

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoon-/mobiel nummer

:

Geboortedatum/-plaats

:

Gehuwd met

:

Weduwe/weduwnaar van

:

Samenwonend met

:

Gescheiden van

:

Aantal kinderen

:

Naam vader

:

Naam moeder

:

BSN

:

E-mail adres

:

Geeft hierna de volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken na zijn/haar overlijden en
het regelen van zijn/haar:


Begrafenis

Crematie

Beschikking wetenschap

INFORMEREN
Na mijn overlijden moeten zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht:
Naam

:

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Telefoon-/mobiel nummer

:

BSN

:

E-mail adres

:

en/of :
Naam

:

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Telefoon-/mobiel nummer

:

E-mail adres

:

ALGEMENE WENSEN

De uitvaart zal plaatsvinden in tegenwoordigheid van:




Familie, vrienden en belangstellenden
Alleen familie en vrienden
Alleen familie

Kist:




Fineer
Eiken massief
Anders,………………… ……………………

De opbaring dient plaats te vinden:





In het rouwcentrum
Thuis
Elders, namelijk
Open/gesloten kist

Gelegenheid tot afscheid nemen:



Wel
Niet

Condoleanceavond:



Wel
Niet

Rouwbrieven:



Wel (soort
Niet

Verzending:



Direct
Nadien

Rouwauto (of ander vervoer):



Zwart/grijs
Anders, namelijk

)

Volgauto’s:



Wel
Niet

Avondwake:



Wel gewenst
Niet gewenst

Kerkelijke uitvaart:



Wel gewenst
Niet gewenst

Muziek:



Niet
Wel

Muziekkeuze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Advertenties:



Niet
Wel, in de volgende dag- en/of weekbladen:
1.
2.
3.

Voorkeur voor de tekst van rouwbrief of advertentie:
(Eventuele herkomst van gedicht of lied vermelden)

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

BEGRAFENIS

Mijn begrafenis dient plaats te vinden op de volgende begraafplaats:
: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….

Naam
Adres
Plaats

Soort graf:





nieuw familiegraf
nieuwe grafkelder
bestaand familiegraf / kelder:
algemeen graf

Ik wens naar begraafplaats te worden begeleid door:



Dragers van dragersvereniging
Eigen familie/vrienden, namelijk:

Kist dalen:






Nee
Ja
o
tot maaiveld
o
helemaal

Nummer:

CREMATIE
Crematorium:
: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….

Naam
Adres
Plaats

Lid crematie- / uitvaartvereniging:



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

Kist dalen:



Nee
Ja
o
tot maaiveld
o
helemaal

NA DE PLECHTIGHEID


Afsluitend samenzijn:



Niet
Wel
met:
 Koffie / thee met koekje
 Koffie / thee met cake
 Koffie / thee met broodje
 Koffietafel gedekt met of zonder soep




koffietafel voor genodigden/iedereen

………………………………………………………………………………………………
Voorkeur voor de koffietafel bij:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Overige wensen/aantekeningen

