Wilsbeschikking / document laatste wensen.
Van Heemstraweg 38, 6654 KE Afferden (Gld.)
Telefoon: 0487 - 53 17 59
E-mail: info@uitvaartmaasenwaal.nl
Website: www.uitvaartmaasenwaal.nl

Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar.
Persoonlijke gegevens (onder andere nodig voor het aangeven van het overlijden bij de gemeente.)
Naam en voornamen

_________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________

Postcode en woonplaats

_________________________________________________________

Telefoon

______________

E-mail ____________________________________

Geboortedatum

______________

Geboorteplaats _____________________________

Burgerlijke staat

______________

Burger Service Nummer ______________________

Huwelijksdatum

______________

Plaats huwelijk _____________________________

Kinderen: ____ meerderjarig ____ minderjarig ____ overleden Levensovertuiging ______________
Bij minderjarige kinderen graag achternaam, voornaam, geboorteplaats- en datum vermelden.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Huisarts

_________________________________________________________

Naam en voornamen vader

_________________________________________________________

Naam en voornamen moeder _________________________________________________________
Gegevens (ex)partner
Naam en voornamen partner _________________________________________________________
Adres

_________________________________________________________

Postcode en woonplaats

_________________________________________________________

Telefoon

______________

E-mail ____________________________________

Geboortedatum

______________

Geboorteplaats _____________________________

Burger Service Nummer

____________________________

Bovenstaande gegevens zijn van belang om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente.
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Het is mijn wens om begraven / gecremeerd te worden.

Waar liggen mijn belangrijke papieren
Trouwboekje

_________________________________________________________

Testament

_________________________________________________________

Polissen

_________________________________________________________

Bank/giro pasjes e.d.

_________________________________________________________

De hierna volgende wensen en aanwijzingen zijn door mij opgesteld om als handleiding te
dienen bij de regeling van mijn uitvaart.

Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart:
De zorg rond mijn
crematie / begrafenis wil ik toevertrouwen aan
Naam
_________________________________________________________
die in samenwerking met Uitvaartverzorging Maas & Waal te Afferden mijn uitvaart zal regelen.

Opbaring:
Afscheidsbezoek:
Wensen m.b.t. de opbaring
Waar

0
0
0
0
0
0
0

wel / geen / beperkt (voor:
op bed
op een opbaarplateau
in de kist
thuis
in een uitvaartcentrum
in een 24-uurs kamer

________________________________ )
opbaarkleed / kleding _______________
opbaarkleed / kleding _______________
de kist is: open / gesloten
waar: ____________________________
waar: ____________________________
waar: ____________________________

Ik wens een
Kleur en uitvoering

0 grafkist / opbaarplateau / gevlochten mand of kist / anders
0 spaanplaat / hout met fineer / massief hout / wilgenteen / bamboe
0 anders __________________________________________________

Kruisje

0 wel / niet
0 eigen kruisje ligt/hangt

Sieraden

0 wel / niet dragen tijdens de opbaring
0 welke sieraden ____________________________________________
0 wel / niet afdoen voor het sluiten van de kist

Rouwcirculaires

wel / niet / (eventueel: na afloop verzenden)
wensen rouwcirculaires
wel / niet bijgevoegd
tekst rouwcirculaires
wel / niet bijgevoegd
- adressenlijst
wel / niet bijgevoegd

eventueel soort _____________________
__________________________________

(geen bijzondere wensen)
(geen bijzondere wensen)
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Advertentie

wel / niet plaatsen
zo ja: in dag- of weekblad

_________________________________

Gedachteniskaartjes

0 wel / niet
0 wel / geen foto
0 dankbetuiging op het gedachteniskaartje: wel / niet

Dankbetuiging kaartjes

0 wel / niet
0 wel / geen foto

Rouwvervoer
Voorkeur
Kleur
Volgauto’s
Uitvaartdienst
In
Andere locatie
Ik wens mijn uitvaart

rouwauto / andere mogelijkheid ________________________________
__________________________________________________________
wel / niet
zo ja, voor wie _____________________
wel / niet
_______________________ kerk / crematorium te ________________
_______________________ te ________________________________
0 in stilte / beperkte kring
lijst genodigden wel / niet bijgevoegd
0 in aanwezigheid van (naaste) familie
0 in aanwezigheid van familie, vrienden en overige belangstellenden

Tijdens de uitvaart wil ik
wel / geen toespraken
Bloemen worden wel / niet gewaardeerd. Zo ja, welke _________________________ / geen voorkeur
Collecte(bus) voor
____________________________________________ (naam goed doel)

Begrafenis
Ik wil begraven worden in

0
0
0
0
0

een algemeen graf
enkel / dubbel graf voor 20 / 30 / 50 jaar
een / twee persoons grafkelder
bijgezet worden in het graf van ____________________________
op de begraafplaats / het kerkhof te ________________________

Gedenksteen
Tekst wordt

0 wel / niet
0 door de familie samengesteld / moet luiden (tekst bijgevoegd)

Crematie:
Ik heb

wel / geen

pacemaker / I.C.D.
(Beiden moeten voor crematie verwijderd worden.)

Voorkeur crematorium
______________________
te _______________________________
Mijn as verstrooien / bijzetten 0 op het crematoriumterrein
0 boven zee per schip / per vliegtuig
0 in urnengraf / in urnenkeldertje
0 op een begraafplaats/kerkhof
0 in urnengraf / in urnenmuur plaats ___________________________
0 thuis of bij familie nl.: _____________________________________
0 andere bestemming: ______________________________________
verstrooiing / bijzetting
0 in stilte / met familie / in aanwezigheid van ____________________
_________________________________________________________
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Tijdens mijn uitvaart wil ik wel / geen muziek ten gehore laten brengen
Muziekkeuze:
1. ____________________________________ artiest ____________________________________
2. ____________________________________ artiest ____________________________________
3. ____________________________________ artiest ____________________________________
4. ____________________________________ artiest ____________________________________
5. ____________________________________ artiest ____________________________________
6. ____________________________________ artiest ____________________________________
Deze muziek ligt ___________________________________________________________________
Muziek naar keuze van de familie.

Dragers/begeleiders:
Begeleiden d.m.v.:

0 eigen familie / vrienden / via de uitvaartverzorging
0 ‘schouderen’ / dragen / rijdende baar

Condoleance
Na de bijeenkomst wil ik wel / geen samenzijn voor ______________________________________
In lokaliteit / zaal ________________________________ te ______________________________
Tijdens dit samenzijn aanbieden: 0 koffie / thee / fris
0 belegde broodjes / gedekte koffietafel
0 cake / gesorteerde koekjes / bonbons
0 buffet met ____________________________________________
0 overig _______________________________________________

Overige persoonlijke aanwijzingen
Ik heb mijn ______________________________________________________ (organen / weefsels)
wel / niet beschikbaar gesteld voor transplantatie(s). De papieren draag ik bij mij. Onmiddellijk na
mijn overlijden dienen de daarin genoemde instanties te worden gebeld.
Ik heb mijn lichaam wel / niet ter beschikking gesteld van de wetenschap.
De papieren hiervoor liggen __________________________________________________________

Verzekeringen e.d.
Ik heb een levens- / uitvaartverzekering(en) / pensioen afgesloten bij
_____________________________________

polisnummer ______________________________

_____________________________________

polisnummer ______________________________

_____________________________________

polisnummer ______________________________

Testament
Ik heb wel / geen testament. Hierin staan wel / geen wensen met betrekking tot mijn uitvaart.
Donorcodicil
Ik heb wel / geen donorcodicil.
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Overige
Andere persoonlijke wensen of gegevens:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Van deze wilsbeschikking is / zijn op de hoogte gesteld
Naam en adres

_________________________________________________________

Een kopie hiervan is wel / niet in bewaring gegeven aan Uitvaartverzorging Maas & Waal
Opgemaakt te

__________________________ op ____________________________

Handtekening

_________________________________________________________

U kunt deze wilsbeschikking thuis bewaren en desgewenst een kopie naar ons sturen.
Bijlage: ___
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