Persoonlijke gegevens
Naam
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornamen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum

Geboorteplaats

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Burgerlijke staat

O Gehuwd/ geregistreerd partnerschap

O Samenwonend

O Ongehuwd

O Weduwe/weduwnaar van

Naam partner
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Kind(eren), aantal:
Naam kind /namen kinderen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Het volgende overzicht is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en het uitvoeren van
mijn uitvaart(wensen).
Datum:

Handtekening:

Nalatenschap

O Ik heb een testament opgemaakt bij Notariskantoor (naam en plaats)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door

O Uitvaartvereniging St. Barbara

O geen voorkeur

O mijn executeur

O iemand anders

Naam
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer en e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik ben lid van Uitvaartvereniging St. Barbara te Tuitjenhorn en daardoor ontvangt de opdrachtgever van mijn
uitvaart een korting op de uitvaartkosten indien de uitvaart door de vereniging wordt verzorgd.

O Ik ben GEEN lid van Uitvaartvereniging St. Barbara te Tuitjenhorn.
Beslissing

O Ik laat alle keuzes rondom mijn uitvaart volledig over aan mijn nabestaanden.
Verzekeringspapieren

O Ik heb een uitvaartverzekering:
Naam verzekeringsmaatschappij
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Polisnummer(s) - eventueel verzekerd bedrag
Verzekerd bedrag €
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verzekerd bedrag €
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik heb een deposito gestort. Het deposito is gestort bij
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Depositonummer

Depositobedrag €

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Medische gegevens

O Ik ben een geregistreerd donor. Mijn registratiebevestiging heb ik bijgevoegd.
O Ik ben geregistreerd als GEEN donor. Mijn registratiebevestiging heb ik bijgevoegd.
O Ik geef wel/geen toestemming tot obductie/sectie.
O Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap (formulieren bijgevoegd).
Afspraken hierover zijn gemaakt met (naam ziekenhuis/instantie + telefoonnummer).
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O

Ik heb een behandeling gehad met radionucliden.

O Ik draag een pacemaker.

O

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden.

O Aanvullende eigen wensen of toelichting.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Begraven of cremeren

O Ik wens te worden begraven.

O Ik wens te worden gecremeerd.

O Ik heb voorkeur voor crematorium : ………………………………………………………………………….
O Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.
Begraafplaats en graf

O Ik heb een voorkeur voor begraafplaats :…………………………………………………………………………
Ik wens een

O nieuw graf

O ik heb geen voorkeur

O algemeen graf – maximaal 10 jaar

(Bij een algemeen graf worden meerdere overledenen van verschillen
de families in een graf begraven. De begraafplaats of gemeente (indien
beheerder) wijst het graf toe. Verlenging van de graftermijn is niet mogelijk)

O familiegraf

(Een familiegraf huurt u voor minimaal 5 - 10 - 15 - 20 of 30 jaar. Na afloop
kunt u de bijzetting verlengen. Degene die het contract op naam heeft staan,
beslist wie er in het graf mogen worden begraven.)

Graftermijn familiegraf

O

5 jaar

O

10 jaar

O 15 jaar

O

O Onbepaalde tijd (indien mogelijk)
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20 jaar

O 30 jaar

O 40 jaar

O bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf
Het graf bevindt zich op de volgende begraafplaats (naam en plaats):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grafnummer
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leverancier bestaande grafsteen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O een graf op Natuurbegraafplaats Geestmerloo - Alkmaar
Verzorging en opbaring

O Ik wil mijn verzorging laten doen door
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik laat de keuze over aan mij nabestaanden

O Anders, namelijk

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik wil thuis opgebaard worden in een kist

O Ik wil thuis opgebaard worden op bed

O Ik wil thuis opgebaard worden op een baarplank

O Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum

O Ik wil thanatopraxie/lichte balseming

O Ik wil geresomeerd worden

O Kist ……………

Kleur ………………………………
Materiaal ………………………………
Beslag (knoppen/handvaten e.d.) ………………………………
Kistbekleding (bijv. roze/satijn, crème/katoen) ………………………………

O Kruisje op de kist (met of zonder corpus)

O Gewenste voorwerpen in of bij de kist

Wensen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Anders, namelijk
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Aanvullende eigen wensen met betrekking tot verzorging en opbaring

O Kist open (indien mogelijk)

O Kist gesloten

Kleding
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Overig
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bloemen

O Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

O Ik wens geen bloemen

O Bloemversiering op/in kist;
Voorkeur bloemen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik zou graag het te besteden geldbedrag aan bloemen willen doneren aan
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Bezoek

O Alleen bezoek voor familie
O Bezoek voor familie en belangstellenden
O Bezoek stel ik niet op prijs
O Met consumpties
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Aanvullende eigen wensen of toelichting
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Rouwdrukwerk

O Geen voorkeur

O Niet gewenst

O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

O Ja, graag en mijn voorkeur gaat uit naar

O neutraal

O modern

O klassiek

O eigen ontwerp

O met foto -> (informatie over betreffende foto, bijv. bekend bij of opgeslagen op, wachtwoord etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eventuele tekst/uitvoering
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Advertentie

O Weekblad
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Krant …………………………………………………………

O Edities ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Geen advertentie
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
Gedachteniskaartjes/Bidprentjes

O Geen voorkeur

O Niet gewenst

O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

O Ja, mijn voorkeur gaat uit naar

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Eventuele gewenste tekst/uitvoering

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

6

Vervoer
Speciale wensen vervoer overledene

O Standaard rouwauto

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Ander vervoer, namelijk……………………………………………………………………..…………………………………
Volgauto’s

O Nee

O Ja, voor (namen van personen)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

Overige wensen (bijv. route, kleur auto’s, rouwvlaggen)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Condoleance

O Ik wil helemaal geen condoleance
O Ik wil graag een condoleance aan huis

O Ik wil een condoleance elders:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik wil een online condoleanceregister via de website van Uitvaartvereniging Sint Barbara Tuitjenhorn
O met mijn foto van de kaart

O zonder foto

O met de volgende foto:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Anders namelijk:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik laat mijn nabestaanden beslissen
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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De uitvaartdienst / plechtigheid

O Ik wens een uitvaart in besloten kring
O Ik wens een uitvaart in stilte en informeer overige na mijn uitvaart
O Ik wens een kerkelijke uitvaart
Mijn geloofsovertuiging is
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorkeur voor kerk of aula

Voorkeur voor geestelijke

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voorkeur voor bepaalde (eucharistie) dienst
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

O Ik wens een avondwake (Aanvullende wensen kerk of aula dienst (bijv. wel/niet overblijven in kerk/aula)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprekers

O Ik wil liever geen sprekers

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Ik zou sprekers mooi vinden

O Bijzonderheden

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Muziek

O Ik laat de muziekkeuze over aan mijn nabestaanden

O Ik wil liever geen muziek

O Ik wil graag muziek, voorkeur muziek:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Ik wil graag de volgende geluidsopname (opgeslagen op/met wachtwoord)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
8

Begrafenis
Bij het afsluiten van de plechtigheid

O wil ik dat mijn kist op een rijdende baar naar het graf gaat O laat ik de keuze over aan mijn nabestaanden
O wil ik dat mijn kist naar het graf wordt gedragen door
O Professionele dragers

O Familie en/of vrienden

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ceremonie bij het graf

O Ik wens spreker(s) bij het graf

O Ik wens muziek bij het graf

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Ik wens op mijn graf zelf gezet te worden

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Eerbetoon langs het graf met

O Strooibloemen

O Schepje zand

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Anders, namelijk

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Crematie
Bij het afsluiten van de plechtigheid

O wil ik dat mijn kist in het bijzijn van nabestaanden aan het oog wordt onttrokken
O wil ik dat mijn kist in het bijzijn van nabestaanden half aan het oog wordt onttrokken (maaiveld)
O wil ik dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste afscheid
O wil ik dat de familie als laatste de aula verlaat
O wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren
O laat ik de keuze over aan mijn nabestaanden
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Na de uitvaartplechtigheid
Ik wens consumpties na de uitvaartplechtigheid

O Koffie/thee

O Cake

O Belegde broodjes

O Soep

O Koffietafel

O Borrel met hapjes

O Anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Voorkeur voor locatie
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Overige wensen

O Ik wil liever geen opnames
O Ik wil graag een fotoreportage
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Anders, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na de uitvaart
Begrafenis

O Ik wens een gedenksteen op mijn graf

O Speciale wensen gedenksteen

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tekst gedenksteen
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Ik wens grafbeplanting

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Crematie
Asbestemming

O Ik wil mijn as laten bijzetten

O in een urnenmuur
O In een urnentuin
O in een bestaand graf:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

O In de algemene nis van het crematorium (geen bezoek)

O thuis

O Ik wil dat mijn as wordt verstrooid
O op zee, per vliegtuig
O op zee, per schip
O op het verstrooiterrein van het crematorium O op een door mijzelf gekozen plaats, namelijk:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

O Ik wil dat mijn as in een sierurn wordt bewaard
O Ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn, glasreliek of sieraad wordt bewaard
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Anders, namelijk;
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Digitale gedenkplek

O Ik wil graag alleen een digitale gedenkplek
O Ik wil GEEN digitale gedenkplek
O Ik wil graag ook nog een digitale gedenkplek, namelijk:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Social media
Ik stel het op prijs wanneer mijn social media aangepast wordt met een bericht van mijn overlijden.

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Ik wil graag mijn rouwkaart op mijn social media account(s)
O Ik wil niets op social media
O Ik wil graag dat al mijn accounts gelijk geblokkeerd worden
O Ik wil graag de volgende tekst op mijn social media account(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik heb de volgende social media account(s) (bijv. Facebook, LinkedIn, Snapchat , Instagram e.d.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mijn account gegevens zijn bekend bij, of opgeslagen op :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanvullende gegevens / Notities
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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