Persoonlijke gegevens

Naam

◊ Man

◊ Vrouw

Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerlijke Staat
◊ Gehuwd/geregistreerd partnerschap
◊ Samenwonend
◊ Ongehuwd
◊ Weduwnaar/weduwe
Naam partner*
Naam kinderen*

*Indien van toepassing
Ik heb mijn uitvaartwensen vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het uitvoeren
van mijn uitvaart:
Datum
Naam
Handtekening

Informatie bij mijn overlijden

Het is mijn wens dat mijn uitvaart geregeld wordt door:
◊ Ik heb geen voorkeur
◊ Mijn executeur
◊ Iemand anders
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Relatie tot ondergetekende
Nalatenschap en medische gegevens
◊ Er is een testament (naam en plaats notariskantoor)

◊ Ik heb een codicil opgemaakt – het codicil bewaar ik (plaats in huis)

◊ Ik heb een donorcodicil opgemaakt – het donorcodicil bewaar ik (plaats in huis)

◊ Ik heb mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld (adres ziekenhuis)

Ik draag een pacemaker/defibrillator

○ Ja

○ Nee

Verzekeringspapieren

◊ Ik heb een uitvaartverzekering
Naam verzekeringsmaatschappij

Polisnummer(s) – Verzekerd bedrag
Verzekerd bedrag
Verzekerd bedrag

Waar liggen de polispapieren?

◊ Ik heb voor mijn uitvaart een deposito gestort
Bij welke bank of instantie is het deposito gestort?

Wat is het depositonummer en het bedrag?
Bedrag

Heeft u een voorkeur voor begraven of cremeren?

◊ Het is mijn wens om begraven te worden
◊ Het is mijn wens om gecremeerd te worden
◊ Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
◊ Ik heb nog geen keuze gemaakt

Begraafplaats en graf
Ik heb de voorkeur voor een begraafplaats, namelijk

Ik wens een:

◊ Algemeen graf (voor de duur van 10 jaar)
◊ Particulier graf (voor langere duur, kan telkens met 10 jaar verlengd worden)
◊ Begrafenis in een bestaand familiegraf

Graftermijnen voor een particulier- of familiegraf
Afhankelijk van de regels van een begraafplaats kunt u grafrechten kopen voor een
termijn van: 10-20-30-40-50 jaar en soms voor onbepaalde tijd. Hieronder kunt u
eventueel uw voorkeur aangeven:
○ 10 jaar ○ 20 jaar ○ 30 jaar ○ 40 jaar ○ 50 jaar ○ onbepaalde tijd

U heeft al een familiegraf of een gereserveerd graf
Het graf bevindt zich op de onderstaande begraafplaats (naam, plaats en grafnummer):
Naam begraafplaats

Plaats

Grafnummer

Bij overlijden
Laatste verzorging en het opbaren

De laatste verzorging
Ik wil graag verzorgd worden door:

◊ De uitvaartbegeleider
◊ Mijn naasten (eventueel ondersteund door de uitvaartbegeleider)
◊ Ik heb geen voorkeur

Specifieke verzorgingsvormen
◊ Ik wil een lichte vorm van balseming ondergaan (geen koeling nodig)
◊ Ik wil graag thuis opgebaard worden
◊ Ik wil in een uitvaartcentrum opgebaard worden
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen
◊ Ik wil ergens anders opgebaard worden (bijv. een clubhuis, een 24-uurskamer),
namelijk:

◊ Ik wil een speciale verzorging vanwege mijn religie, namelijk:

Manier van opbaren
◊ Ik wil graag opgebaard worden in een gesloten kist - ◊ met foto ◊ zonder foto
◊ Ik wil graag opgebaard worden in een open kist
◊ Ik wil graag opgebaard worden op een bed
◊ Ik wil graag opgebaard worden op een opbaarplank
◊ Ik wil graag opgebaard worden in een wade (een fraaie wikkeldoek)
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Het overbrengen van het adres van overlijden naar het adres van
opbaring (indien van toepassing)
◊ Ik wil graag overgebracht worden onder begeleiding van mijn partner
◊ Ik wil graag overgebracht worden onder begeleiding van mijn naasten
◊ Ik wil graag overgebracht worden zonder begeleiding van mijn naasten
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Bezoek na de opbaring
◊ Alleen bezoek van mijn familie
◊ Bezoek voor familie, vrienden en belangstellenden
◊ Ik stel geen bezoek op prijs
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Aanvullende wensen

Het regelen van de uitvaart

Mijn Uitvaart
Ik wil graag een uitvaart:

◊ Met mijn naasten en belangstellenden
◊ In besloten kring met mijn naasten
◊ In stilte
◊ Ik wil dat pas na mijn uitvaart de omgeving wordt geïnformeerd
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Ik heb een adressenlijst van de genodigden gemaakt
Bewaarplek adressenlijst:

Rouwdrukwerk
◊ Nee
◊ Ja, mijn voorkeur gaat uit naar:
◊ Neutraal
◊ Modern
◊ Klassiek
◊ Religieus
◊ Met afbeelding (dubbelzijdig)
◊ Zonder afbeelding (enkelzijdig)
◊ Mijn eigen ontwerp
Mijn ontwerp heb ik opgeborgen/opgeslagen:
◊ Ik wil geen extra tekst of gedichten op mijn rouwkaart
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen
◊ De tekst en uitvoering van mijn rouwkaart is:

Gedachteniskaartjes/bidprentjes
◊ Ja
Tekst en uitvoering

◊ Niet gewenst
◊ Geen voorkeur
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Dankbetuigingen na de uitvaart
◊ Ja
Tekst en uitvoering

◊ Niet gewenst
◊ Geen voorkeur
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Advertentie
◊ Weekblad:
◊ Regionaal dagblad:
◊ Landelijk dagblad:
◊ Anders (bijv. clubblad):
◊ Tekst:

◊ Geen advertentie
◊ Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Kist en aankleding

Ja, ik wil graag een kist, mijn voorkeur gaat uit naar:
◊ Een modern design
◊ Een klassiek design
◊ Een strakke vorm
◊ Een milieubewuste kist
◊ Een mand
◊ Een kartonnen kist
◊ Een plank
◊ Geen voorkeur
◊ Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
◊ Overige wensen (uitvoering: met stof bekleed, met een print, enz.):

De kleur van de kist:
◊ Licht hout (naturel)
◊ Donker hout
◊ Wit
◊ Andere kleur
◊ Geen voorkeur
◊ Overige wensen:

Materiaal
◊ Beuken
◊ Populier
◊ Steigerdelen
◊ Vuren (ongelakt)
◊ Riet (niet mogelijk bij een crematie)
◊ Wilgentenen (niet mogelijk bij een crematie)
◊ Eiken
◊ Kersen
◊ Mahonie
◊ Fineer (in diverse houtsoorten leverbaar)
◊ Schoolbordkrijt
◊ Karton
◊ Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
◊ Overige wensen voor wat betreft het materiaal:

Beslag
◊ Hout (handvatten, leuning)
◊ Metaal (koper, zilver, goudkleurig)
◊ Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
◊ Overige wensen:

Religieuze uitingen op de kist:
◊ Ja:

◊ Nee

Bloemen

◊ Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart
Soort bloemen:

Kleur(en):

◊ Ik wil graag dat er bloemen op mijn kist gelegd worden op de begraafplaats, te weten:

◊ Ik wil geen bloemen
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Overige wensen:

Vervoer (van het adres van opbaring naar de locatie van de uitvaartplechtigheid)
◊ Standaard rouwauto zwart
◊ Rouwauto wit
◊ Rouwauto zilver
◊ Rouwauto andere kleur, namelijk:
◊ Volgauto’s, zo ja, hoeveel:
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Ander vervoer, (denk aan een loopkoets (ook voor de bloemen), een huifkar, een
boerenwagen, enz.), namelijk:

Thema’s van de uitvaart

Wellicht heeft u nog niet over de stijl van uw uitvaart nagedacht, maar misschien heeft u
wel een idee van hoe de sfeer dient te zijn. De mogelijkheden zijn bijna onbegrensd, van
heel sober tot een uitgebreide viering van ‘het leven’ van de overledene. Vooral in andere
culturen wordt een uitvaart soms heel uitbundig gevierd. Uw uitvaartbegeleider Esther
Post helpt u daarbij graag de juiste keuzes te maken.

De stijl van de uitvaart

◊ Ingetogen of sober
◊ Klassiek
◊ Modern
◊ Feestelijk
◊ Bourgondisch
◊ Anders, namelijk:

◊ Volgens de traditie van een geloof, namelijk:

De invulling van mijn religieuze uitvaart is:

Voorkeur voor locatie en/of religieus begeleider:

◊ Aanvullende wensen locatie van de plechtigheid:

Sprekers
◊ Ik wil graag sprekers
◊ Ik wil graag aangeven wie er spreekt:

◊ Ik wil liever geen sprekers
◊ Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
Muziek en opnames
◊ Ik wil graag muziek
◊ Ik wil graag live muziek, door:
Voorkeur voor muziek:

◊ Ik wil liever geen muziek
Opnames van de plechtigheid
◊ Ik wil graag een fotoreportage
◊ Ik wil graag een DVD-opname
◊ Ik wil graag een filmopname
◊ Ik wil graag een geluidsopname
◊ Ik wil geen opnames
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Een begrafenis of een crematie?

Een begrafenis of een crematie:
Na de plechtigheid wens ik dat:
◊ Ik word begraven
◊ Ik word gecremeerd
◊ Mijn kist op een baar naar het graf gaat
◊ Mijn kist op een loopkoets naar het graf gaat
◊ Mijn kist wordt gedragen
◊ Mijn kist wordt geschouderd
Door:

◊ Mijn familie
◊ Mijn vrienden
◊ Professionele dragers
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Er na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren is
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Ceremonie bij het graf
◊ Ik wens spreker(s) bij het graf (bijvoorbeeld de uitvaartbegeleider, of een goede vriend):
Wie:

◊ Ik wens muziek bij het graf:
Welke muziek:

◊ Ik wil dat mijn kist niet daalt, maar bovenop het graf blijft staan
◊ Ik wil dat mijn kist langzaam in het graf daalt
◊ Ik wil dat de aanwezigen een laatste groet brengen bij het graf
◊ Ik wil dat de familie als laatste mijn graf verlaat
◊ Ik wil graag een afscheidstoast bij mijn graf
◊ Ik wil graag een schepje zand op mijn kist
◊ Ik wil graag strooibloemen
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Ik wil iets anders, namelijk:

Bij mijn crematie (indien van toepassing) wil ik dat:
◊ De kist blijft staan en de nabestaanden en belangstellenden de aula verlaten
◊ De kist blijft staan en belangstellenden de aula verlaten en de familie als laatste de
aula verlaat

◊ De aanwezigen een laatste groet brengen aan de overledene door langs de kist te lopen
◊ De kist rustig uit het zicht verdwijnt In het bijzijn van nabestaanden
◊ De kist rustig uit het zicht verdwijnt In het bijzijn van nabestaanden en
belangstellenden

◊ Mijn naasten aanwezig zijn bij de invoer in de crematieoven (indien mogelijk)

Na het afscheid

Consumpties en/of catering
◊ Ik wil geen consumpties na de uitvaartplechtigheid
◊ Ik wil alleen koffie en thee na de uitvaartplechtigheid
◊ Ik wil koffie, thee en frisdranken
◊ Ik wil koffie, thee, frisdranken en cake
◊ Ik wil koffie, thee, frisdranken, aangevuld met:

◊ Ik wil belegde broodjes: ◊ gewoon ◊ luxe broodjes ◊ sandwiches
Uitgebreide catering
◊ Ik wil een borrel met: ◊ frisdranken, bier en wijn ◊ en gedistilleerd
◊ Ik wil een catering met: ◊ zoutjes ◊ hartige hapjes koud ◊ hartige hapjes warm
◊ Ik wil een lunch: ◊ eenvoudig ◊ uitgebreid ◊ voor mijn naasten ◊ voor alle genodigden
◊ Ik wil een diner: ◊ eenvoudig ◊ uitgebreid ◊ voor mijn naasten ◊ voor alle genodigden
◊ Ik laat het over aan mijn nabestaanden
◊ Ik wil een afscheidsfeest
Invulling:

Voorkeur voor de locatie
◊ De aula van de begraafplaats ◊ De aula van het crematorium
◊ In een café ◊ Naam café:
◊ In een restaurant ◊ Naam van het restaurant:
◊ In een feestzaal ◊ Naam van de feestzaal:
◊ Anders, namelijk:

Manieren om de overledene te gedenken

Bij een begrafenis
◊ Ik wil een gedenksteen op mijn graf
Speciale wensen t.a.v. mijn gedenksteen:

Tekst gedenksteen:

◊ Ik wil grafbeplanting
Wensen voor grafbeplanting:

◊ Anders namelijk:

◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Aanvullende wensen: wat wil ik voorts wel of niet bij mijn uitvaart:

Manieren om de overledene te gedenken

Bij een crematie
Wat wil ik dat er met mijn as gebeurt:
◊ Ik wil dat mijn as wordt bijgezet:
◊ In een urnenmuur
◊ In een urnentuin
◊ In een bestaand graf, namelijk:
◊ Ik wil dat mijn as in een urn wordt bewaard
Voorkeur voor de urn:

◊ Ik wens een monument voor de urnentuin
◊ Ik wil een gedenkplaats/steen op het terrein van het crematorium of de begraafplaats
◊ Ik wil dat een deel van mijn as wordt geplaatst in: ◊ een assieraad ◊ mini-urn
◊ Ik wil dat er na mijn overlijden een vingerafdruksieraad wordt gemaakt
◊ Ik wil dat mijn as wordt bewaard in de bewaarruimte van het crematorium
◊ Ik wil dat mijn as thuis wordt geplaatst
◊ Ik wil dat mijn as wordt geplaatst in een urnenbos
◊ Ik wil dat er een herinneringsboom wordt geplant
◊ Ik wil dat mijn as wordt verstrooid, op de volgende manier:
◊ Op het verstrooiterrein van het crematorium
◊ Op het water per schip
◊ Op het water per vliegtuig
◊ Naar het buitenland vervoerd wordt, adres:
◊ In de aanwezigheid van naasten
◊ Zonder aanwezigheid van naasten
◊ Op een door mijzelf gekozen plek:
◊ Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
◊ Anders, namelijk:

Overige informatie
◊ Ik wil graag met uitvaartbegeleider Esther Post mijn uitvaartwensen bespreken
◊ Ik wil graag weten wat de kosten voor mijn uitvaart zijn
◊ U kunt het ingevulde document met uw persoonlijke uitvaartwensen bewaren, en/of
bij uw verzekeringspolis leggen

◊ U kunt het document ook op de website van de uitvaartbegeleider Esther Post
downloaden en invullen en één ingevulde kopie uitprinten en één kopie mailen naar
www.uitvaartbegeleidingestherpost.nl
Indien u na het doorlezen of invullen van dit document nog vragen heeft, aarzelt u dan
niet contact op te nemen met Esther Post.
In een vrijblijvend telefonisch gesprek wil ik graag al uw vragen beantwoorden. Uiteraard
kunnen wij ook in een persoonlijk gesprek nader kennis met elkaar maken, waarbij u al
uw wensen en vragen kenbaar kunt maken.
In geval van overlijden kunt u uw uitvaartbegeleider Esther post dag en nacht bereiken
onder nummer: 06-15 45 74 99.

Boekweitland 4
3764 ZL Soest
Tel.: 06-15 45 74 99

Email: info@uitvaart-epost.nl

Aanvullende notities
Ik heb een adressenlijst van de genodigden:
◊ bijgevoegd
◊ bij mijn verzekeringspapieren gelegd
◊ op mijn computer opgeslagen

