WENSEN RONDOM
M I J N A FS C H E I D

Geachte heer / mevrouw,
Voor u ligt het boekje ’Wensen Rondom Mijn Afscheid’.
Een makkelijk hulpmiddel om uw persoonlijke uitvaartwensen vast te leggen.
In dit wensenboekje, ook wel een wilsbeschikking, wensenformulier, scenarium
of uitvaartcodicil genoemd, kunt u al uw wensen aangaande uw afscheid
noteren. Dit geeft u nu al de zekerheid dat uw uitvaart later helemaal naar uw
wens wordt uitgevoerd. En die zekerheid geldt niet alleen voor u, maar ook voor
uw naasten. Zij zijn door dit boekje volledig op de hoogte van de uitvaart zoals
u die voor ogen heeft en kunnen deze overeenkomstig uw wensen
uitvoeren. Het is voor hen een eerste stap in het verwerken van verlies.
Het invullen van dit boekje is geheel vrijblijvend. U bent niet verplicht uw
uitvaart door De Hanze Uitvaartzorg te laten verzorgen. Ik biedt het u graag aan
ter ondersteuning bij het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen.
Dit wensenboekje is rechtsgeldig als u deze met de hand schrijft en voorziet van
een uw naam, datum en handtekening. Dat kan op de laatste pagina van dit
boekje.
Het ingevulde boekje adviseer ik u te bewaren bij uw verzekeringspapieren.
Maar het kan ook verstandig zijn om deze, of een kopie, alvast aan uw
nabestaanden te geven. Zij zullen immers als eerste op de hoogte worden
gebracht van uw overlijden. Het is ook mogelijk dat ik dit boekje voor u bewaar.
Deze gebruik ik, en bespreek ik dan met uw naasten, bij het regelen van uw
uitvaart.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Alexander IJsendorn
De Hanze Uitvaartzorg
Dick Elffersstraat 9
7425 RE Deventer
06 43 02 90 85
info@dehanzeuitvaartzorg.nl
www.dehanzeuitvaartzorg.nl
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1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mijn gegevens
Achternaam

:

....................................................................................................................

Voornamen

:

....................................................................................................................

Roepnaam

:

....................................................................................................................

Geslacht

:

....................................................................................................................

Geboortedatum

:

....................................................................................................................

Geboorteplaats

:

....................................................................................................................

Adres

:

....................................................................................................................

Postcode en woonplaats :

....................................................................................................................

Telefoonnummer

:

....................................................................................................................

E-mailadres

:

....................................................................................................................

Burgerlijke staat
O Ongehuwd
O Gehuwd
O Geregistreerd partnerschap
O Samenwonend
O Gescheiden
O Weduwnaar / weduwe
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Gegevens Partner
Indien u gehuwd bent, gehuwd bent geweest (weduwe / weduwnaar /
gescheiden) of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
vul dan de gegevens van uw (ex)partner in.

Achternaam

:

............................................................................................................

Voornamen

:

............................................................................................................

Roepnaam

:

............................................................................................................

Geboortedatum

:

............................................................................................................

Geboorteplaats

:

............................................................................................................

Datum huwelijk

:

............................................................................................................

Plaats

:

............................................................................................................

Overlijdensdatum partner

:

............................................................................................................

Naam vader

:

............................................................................................................

Geboortedatum vader

:

............................................................................................................

Adres vader (indien in leven) :

............................................................................................................

Overlijdensdatum vader

............................................................................................................

Ouders
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:

Naam moeder

:

........................................................................................................

Geboortedatum moeder

:

........................................................................................................

Adres moeder (indien in leven) :

........................................................................................................

Overlijdensdatum moeder

........................................................................................................

:

Kinderen
Heeft u kinderen?
Zo ja, hoeveel:

......................

Wat zijn de namen en geboortedata van uw kinderen?
1.

.................................................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
2.

.................................................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
3.

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
8.

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
7.

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
6.

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
5.

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te
4.

....................................................................

....................................................................

geboren .............................(dd-mm-jjjj)

			te

....................................................................
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2. VOOR OVERLIJDEN
2.1. Nalatenschap
O

Ik heb een testament opgemaakt bij een notaris, te weten:

		 Naam:.........................................................................................................................................................
		 Adres:...........................................................................................................................................................
		
O

Postcode en plaats:...........................................................................................................................
Ik heb een executeur benoemd, te weten:

		 Naam:.........................................................................................................................................................
		 Adres:...........................................................................................................................................................
		

Postcode en woonplaats:.............................................................................................................

		 Telefoonnummer:..................................................................................................................................
		 E-mailadres:.............................................................................................................................................
2.2. Uitvaart regelen
Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door
O

Eén van mijn nabestaanden

O

Mijn executeur

O

Geen voorkeur

O

Iemand anders, te weten:

		 Achternaam:............................................................................................................................................
		 Voornamen:.............................................................................................................................................
		 Adres:...........................................................................................................................................................
		

Postcode en woonplaats:.............................................................................................................

		 Telefoonnummer:..................................................................................................................................
		 E-mailadres:.............................................................................................................................................
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Relatie tot mij:........................................................................................................................................

2.3. Giften
Ik laat giften na aan
O

...........................................................................................................................................................................

O

...........................................................................................................................................................................

O

...........................................................................................................................................................................

2.4. Uitvaartverzekeringen
O

Ik heb één of meerdere uitvaartverzekeringen

Naam verzekeringsmaatschappij

polisnummer

verzekerd bedrag

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

2.5. Deposito’s
O

Ik heb één of meerdere deposito’s gestort

Bij wie is het deposito gestort

depositonummer

bedrag

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

.........................................................................................

..........................................

€........................................

O Ik wens dat de verzekeringsgelden / depositogelden overgemaakt
		

worden op het rekeningnummer van de uitvaartondernemer die mijn

		

uitvaart verzorgd.*

		
* let op: hiervoor dient, per verzekeringsmaatschappij, een akte van
		

cessie getekend te worden door de persoon die de uitvaart regelt.
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2.6. Medische gegevens
O
		
O
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Ik heb een donorcodicil, deze heb ik opgeborgen:
..........................................................................................................................................................................

Ik draag een pacemaker / ICD

3. BIJ OVERLIJDEN
3.1. Verzorging en opbaring
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door
O De Hanze Uitvaartzorg
O Een andere uitvaartverzorger, te weten:
		 ....................................................................................................................................................................................
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Mijn keuze
O Ik wens te worden begraven*
		

* Indien u wenst te worden begraven kunt u hoofdstuk 5 (Crematie) overslaan

O Ik wens te worden gecremeerd*
		

* Indien u wenst te worden gecremeerd kunt u hoofdstuk 4 (Begraven) overslaan

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap.
		

Afspraken hierover zijn gemaakt met:

		

Naam ziekenhuis / universiteit / instantie:............................................................................

		Telefoonnummer:...........................................................................................................................................
Laatste verzorging
Ik wil graag verzorgd worden door
O Medewerkers van de uitvaartonderneming
O Mijn nabestaanden
		

(ondersteund door medewerkers van de uitvaartonderneming)

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Opbaring
O Ik wens thuis opgebaard te worden
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring op bed / op een opbaarplank
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring in een open kist
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring in een gesloten kist
O Ik wens in een uitvaartcentrum opgebaard te worden
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring op een opbaarplank
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring in een open kist
		O Ik geef de voorkeur aan een opbaring in een gesloten kist
O Ik wens ergens anders opgebaard te worden, te weten:
		

Naam locatie:................................................................................................................................................

		Adres:....................................................................................................................................................................
		

Postcode en plaats:....................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Koeling / lichte balseming
O Ik wens opgebaard te worden m.b.v. een koelelement
O Ik wens opgebaard te worden m.b.v. lichte balseming
Lichte balseming
Lichte balseming, ook wel thanatopraxie genoemd, is een manier om een
overleden persoon op te baren zonder daarbij gebruik hoeven te maken van
een koelinstallatie. De overledene blijft er natuurlijker uitzien en omdat er geen
koeling nodig is, voelt deze niet zo koud aan.
Veel mensen denken dat balseming een soort zalf is. Dat is niet zo. Het is een
behandeling waarbij de lichaamsvloeistoffen vervangen worden door een, voor
ieder persoon uniek aangemaakte, conserverende en desinfecterende vloeistof.
Dit gebeurd door gebruik te maken van het aderstelsel. Het lichaam van de overleden persoon wordt zo voor een aantal dagen geconserveerd.
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Een gedegen, opgeleide en erkende thanatopracteur gebruikt een formalinevrije
vloeistof op basis van alcohol. Deze vloeistof is niet belastend voor het milieu.
Zelfs op natuurbegraafplaatsen mag een persoon die gebalsemd is met deze
vloeistof begraven worden.
Voorstanders van lichte balseming zijn van mening dat het beter is voor de
rouwverwerking om afscheid te kunnen nemen van iemand die er “goed” uitziet.
De staat van het lichaam gaat namelijk minder snel achteruit, de persoon oogt
ontspannen, zogenaamde donkere lijkvlekken verdwijnen en de natuurlijke
kleur komt grotendeels terug. Anderen vinden dat je juist de teruggang van het
lichaam moet zien.
De belangrijkste vragen zijn volgens mij: “welke wens heeft iemand bij leven
aangegeven?’’, ‘’welke verwachting heeft de familie?’’ en ‘’wat kan er?”. Aan
de hand van de antwoorden kan lichte balseming een bewuste keuze zijn voor
de laatste verzorging en opbaring. Iedere situatie is anders, iedere omgeving
is anders. Maar het wordt als prettig ervaren dat lichte balseming een mogelijkheid is.
Kleding
O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van kleding die ik aan wil,
		

te weten:.............................................................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Bril
O Ik ben brildragend en wens dat mijn bril op blijft tijdens de opbaring
O Ik ben brildragend en wens dat mijn bril af blijft tijdens de opbaring
O Ik ben niet brildragend
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Sieraden
O Ik wens dat mijn sieraden om blijven tijdens de opbaring
O Ik wens dat mijn sieraden af blijven tijdens de opbaring
O Ik draag geen sieraden
O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de sieraden die ik om wil
		

tijdens de opbaring, te weten:..........................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Rouwbezoek
O Ik wens alleen rouwbezoek voor familie en / of direct betrokkenen
O Zowel familie, direct betrokkenen als belangstellenden
		

mogen op rouwbezoek komen

O Ik wens geen rouwbezoek
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

3.2. Uitvaartkist
De collectie uitvaartkisten van De Hanze Uitvaartzorg laat vele
mogelijkheden zien. U kunt een afspraak maken om deze collectie te
bespreken en desgewenst een keuze maken uit ons assortiment.
Uitvaartkist
O Ik heb een keuze gemaakt uit de collectie van
		

De Hanze Uitvaartzorg, te weten:

		 ....................................................................................................................................................................................
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Andere specifieke wensen
O Ik heb andere wensen ten aanzien van mijn uitvaartkist, welke hierna
		

aangekruist zijn

Uitvoering
O Standaard / eenvoudig
O Eco / milieubewust (onbehandeld hout)
O Modern
O Traditioneel / klassiek
O Luxe
O Mand
O Opbaarplank
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van de uitvoering
		

van mijn uitvaartkist, te weten:

		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

Kleur
O Donker
O Licht
O Wit
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van de kleur van mijn
		

uitvaartkist, te weten:.................................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
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Houtsoort
O Ayous
O Bamboo
O Borracha
O Douglas
O Eiken
O Linde
O Multiplex / Gefineerd
O Naaldhout / vuren
O Populier
O Riet / Wilgenteen
O Steigerhout
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van de houtsoort van
		

mijn uitvaartkist, te weten:.....................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................

Grepen
O Hout
O Metaal
O Touw
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van het materiaal van
		

mijn uitvaartkist, te weten:.....................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
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Binnenbekleding
O Katoen (gebleekt / ongebleekt)
O Champagne
O Roomwit
O Linnen
O Glanzend
O Mat
O Geplooid
O Strak
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van de binnenbekleding,
		

te weten:.............................................................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................

Kruisje
O Ik wens een kruisje op mijn uitvaartkist
		O Met corpus
		O Zonder corpus
O Ik wens geen kruisje op mijn uitvaartkist
O Geen voorkeur
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van een kruisje op
		

mijn uitvaartkist, te weten:.....................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
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Gewenste voorwerpen in of bij de uitvaartkist
O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van voorwerpen in of bij
		

mijn uitvaartkist, te weten:.....................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
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4. BEGRAVEN
4.1. Begraafplaats en graf
O Ik heb een voorkeur voor een begraafplaats, te weten:
			 Naam begraafplaats:..............................................................................................................................
			 Adres:....................................................................................................................................................................
			 Postcode en plaats:....................................................................................................................................
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Ik wens te worden begraven in een
O Nieuw eigen graf
O Bestaand / gereserveerd eigen graf
			 Naam begraafplaats:..............................................................................................................................
			 Adres:....................................................................................................................................................................
			 Postcode en plaats:....................................................................................................................................
			 Grafnummer:....................................................................................................................................................
			 Waarin reeds begraven:
			 Naam:..................................................................................................................................................................
			 Geboren:............................................................................................................................................................
			 Overleden:........................................................................................................................................................
			 Leverancier bestaande grafsteen:...................................................................................................
			
			
			
			
			
			
			

Een eigen graf, ook wel een particulier graf of familiegraf genoemd, is
een graf dat voor een bepaalde tijd op naam van één van de
nabestaanden van de overledene wordt gezet. De persoon die de
grafrechten krijgt bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen
worden. Dat zijn meestal twee of drie andere familieleden.
Deze grafrechten zijn overdraagbaar, zodat deze in de familie kunnen
blijven als ook de rechthebbende zelf komt te overlijden.
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O Algemeen graf
			
			
			
			
			
			
			
			

In een algemeen graf worden meerdere personen begraven die bij leven
vreemden voor elkaar waren, maar toevallig vlak na elkaar overleden
zijn. De nabestaanden krijgen het graf niet zelf op naam, maar blijft
eigendom van de beheerder van de begraafplaats. Met name personen
die geen eigen graf wensen of geen voorzieningen hebben getroffen
kiezen hiervoor. De plaats van het graf wordt aangewezen door de
begraafplaatsbeheerder. De looptijd is vaak 10 jaar. Hierna kan het graf
worden geruimd.

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Gewenst type graf
O Zandgraf
O Keldergraf
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Indien het een nieuw eigen graf betreft, voor welke periode wilt u het graf
dan aankopen? (afhankelijk van het reglement van de begraafplaats)
O 10 jaar
O 20 jaar
O 30 jaar
O 40 jaar
O Onbepaalde tijd (indien mogelijk)
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Gedenksteen of monument
O Ik wens een gedenksteen of monument op mijn graf
			 O Ik wens enkel een staande gedenksteen of monument
			 O Ik wens een liggende gedenksteen (grafbedekkend)
O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de gedenksteen of monument, .
			 te weten:.............................................................................................................................................................
			 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wens de volgende tekst op de gedenksteen:
			 ....................................................................................................................................................................................

			 ....................................................................................................................................................................................

			 ....................................................................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Grafbeplanting
O Ik wens grafbeplanting
O Ik heb specifieke wensen met betrekking tot de beplanting, te weten:
			 ....................................................................................................................................................................................

			 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wens geen grafbeplanting
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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4.2.

De plechtigheid

Naar het graf
O Ik wens dat mijn uitvaartkist op een rijdende baar naar het graf gaat
O Ik wens dat mijn uitvaartkist naar het graf wordt gedragen
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Ik wens dat mijn uitvaartkist wordt gedragen / gereden door:
			 O profesionele dragers (op de schouders)
			 O familie en /of vrienden
			 O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Bij het afsluiten van de plechtigheid
O Ik wens dat mijn uitvaartkist in het bijzijn van de belangstellenden
			 geheel daalt (mechanisch)
O Ik wens dat mijn uitvaartkist in het bijzijn van de belangstellenden
			 geheel daalt (met touwen)
O Ik wens dat mijn uitvaartkist in het bijzijn van de belangstellenden
			 daalt tot vlak onder het maaiveld (mechanisch)
O Ik wens dat mijn uitvaartkist op het graf blijft staan
O Ik wens dat mijn familie als eerste het graf verlaat
O Ik wens dat mijn familie als laatste het graf verlaat
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Eerbetoon langs mijn uitvaartkist / graf
O Enkel een laatste groet
O Schepje zand
O Strooibloemen
O Anders, namelijk:.........................................................................................................................................
			 ....................................................................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Graf tenaamstellen op
O Naam:..................................................................................................................................................................
			 Adres:....................................................................................................................................................................
			 Postcode en woonplaats:......................................................................................................................
			 Telefoonnummer:...........................................................................................................................................
			 E-mailadres:......................................................................................................................................................
			 Geboortedatum:...........................................................................................................................................
			 Geboorteplaats:............................................................................................................................................
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5. CREMATIE
5.1. Crematorium
O Ik heb een voorkeur voor een crematorium, te weten:
		

Naam crematorium:...................................................................................................................................

		Adres:....................................................................................................................................................................
		

Postcode en plaats:....................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

5.2. De plechtigheid
Locatie
O Ik wens dat de uitvaartplechtigheid in de aula van het crematorium
		

plaats heeft

O Ik wens dat de uitvaartplechtigheid op een andere locatie plaats heeft,
		

te weten:

		

Naam locatie:................................................................................................................................................

		Adres:....................................................................................................................................................................
		

Postcode en plaats:....................................................................................................................................

O Ik wens geen plechtigheid (technische crematie)
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Bij het afsluiten van de plechtigheid
O Wens ik dat mijn uitvaartkist in het bijzijn van de belangstellenden aan
		

het oog onttrokken wordt

O Wens ik dat mijn uitvaartkist blijft staan
O Wens ik dat mijn familie als eerste de aula verlaat
O Wens ik dat mijn familie als laatste de aula verlaat
O Wens ik dat mijn familie, indien mogelijk, mee naar de ovenruimte gaat
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
5.3. As
As bijzetten
O Ik wens dat mijn as bijgezet wordt
		O In een urnengraf
		O In een urnenmuur
		O In een columbarium
		O In de algemene nis van het crematorium (geen bezoek mogelijk)
		O Thuis
		O In een bestaand graf, te weten:
		

Naam begraafplaats:..............................................................................................................................

		Adres:....................................................................................................................................................................
		

Postcode en plaats:....................................................................................................................................

		Grafnummer:....................................................................................................................................................
		

Waarin reeds begraven:

		Naam:..................................................................................................................................................................
		Geboren:............................................................................................................................................................
		Overleden:........................................................................................................................................................
		

Leverancier bestaande grafsteen:...................................................................................................
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O Anders, namelijk:............................................................................................................................................
		O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Gedenksteen of monument op urnengraf
O Ik wens een gedenksteen of monument op mijn urnengraf
		O Ik wens een staande gedenksteen of monument
		O Ik wens een liggende gedenksteen
		O Ik wens de volgende tekst op de gedenksteen:
		

..............................................................................................................................................................................

		

..............................................................................................................................................................................

		O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van de gedenksteen
		

of monument, te weten:....................................................................................................................

		

..............................................................................................................................................................................

		O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Asverstrooiing
O Ik wens dat mijn as wordt verstrooid
		O Op zee, per vliegtuig
		O Op zee, per schip
		O Op het verstrooiterrein van het crematorium
		O Op nationaal verstrooiterrein Delhuyzen op de Veluwe
		O Op de IJssel nabij Deventer
		O Op een door mijzelf gekozen plaats, te weten:..........................................................
		O Per heliumballon
		O Anders, te weten: .................................................................................................................................
		O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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O Ik wens dat mijn as wordt uitgestrooid in aanwezigheid van mijn
		nabestaanden
O Ik wens dat mijn nabestaanden niet aanwezig zijn bij de uitstrooiing
		 van mijn as
O Ik wil niet dat mijn as wordt verstrooid
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Sierurn
O Ik wens dat mijn as in een sierurn wordt bewaard
O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de sierurn, te weten:
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wil niet dat mijn as in een sierurn wordt bewaard
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Miniurn of sieraad
O Ik wens dat een deel van mijn as in een miniurn of sieraad
		

ter nagedachtenis wordt bewaard

O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van de miniurn of sieraad,
		

te weten:.............................................................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wil niet dat er as in een miniurn of sieraad ter nagedachtenis
		

wordt bewaard

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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6. MIJN UITVAART
6.1. Condoleance en plechtigheid
Ik wens een uitvaart
O In stilte (zonder belangstellenden)
O In besloten kring met:................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Met belangstellenden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Religieuze uitvaart
O Ik wens een religieuze uitvaart
		O Mijn geloofsovertuiging is:............................................................................................................
		O Ik heb een voorkeur voor een religieus gebouw, te weten:
		

Naam religieus gebouw:................................................................................................................

		

Adres:.............................................................................................................................................................

		

Postcode en plaats:.............................................................................................................................

		O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
		O Ik heb een voorkeur voor een geestelijke, te weten:
		

Naam:...........................................................................................................................................................

		

Adres:.............................................................................................................................................................

		

Postcode en woonplaats:................................................................................................................

		

Telefoonnummer:....................................................................................................................................

		

E-mailadres:................................................................................................................................................

		O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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O Ik wens geen religieuze uitvaart
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Condoleanceavond
O Er dient een condoleanceavond plaats te hebben
		O Ik heb de voorkeur voor een locatie, te weten:
		

Naam:...........................................................................................................................................................

		

Adres:.............................................................................................................................................................

		

Postcode en plaats:

...............................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Er dient een avondwake plaats te hebben:
		

Naam kerk:................................................................................................................................................

		

Adres:.............................................................................................................................................................

		

Postcode en plaats:.............................................................................................................................

O Ik wens geen condoleanceavond
Sprekers tijdens de plechtigheid
O Bij mijn uitvaart stel ik sprekers op prijs
		O Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende sprekers:
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

		O Ik laat de keuze van sprekers over aan mijn nabestaanden
O Bij mijn uitvaart wens ik geen sprekers
O Ik heb zelf een tekst geschreven, die voorgelezen dient te worden.
		

Deze tekst is bijgesloten / bekend bij:

		 ....................................................................................................................................................................................
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Muziek
O Bij mijn uitvaart wens ik muziek
		O Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende muzieknummers:
		1...............................................................................................................................................................................
		2...............................................................................................................................................................................
		3...............................................................................................................................................................................
		4...............................................................................................................................................................................
		5...............................................................................................................................................................................
		O Mijn voorkeur gaat uit naar live muziek door:
		 ....................................................................................................................................................................................
O Bij mijn uitvaart wens ik geen muziek
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Presentatie van beeldmateriaal
O Ik wens dat er beeldmateriaal gepresenteerd wordt
		

(bijvoorbeeld een fotopresentatie of bewegende beelden)

O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van het presenteren van
		

beeldmateriaal, te weten:

		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wens dat er geen beeldmateriaal gepresenteerd wordt
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Geluids- en beeldopname
O Ik wens dat er een geluidsopname van de plechtigheid gemaakt wordt
O Ik wens dat er een geluids- en beeldopname van de plechtigheid
		

gemaakt wordt

O Ik wens dat er een fotoreportage van de plechtigheid gemaakt wordt
O Ik wens dat er geen geluids- en beeldopname gemaakt worden
		

van de plechtigheid

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Waar komen de belangstellenden na uw uitvaart bij elkaar
O Ik wens dat er gelegenheid is tot condoleren van mijn nabestaanden
		O Ik wens dat het condoleren van mijn nabestaanden plaats zal hebben
		

in de ontvangkamer van de begraafplaats / het crematorium.

		O Ik wens dat het condoleren van mijn nabestaanden op een andere
		

locatie plaats zal hebben, te weten:

		

Naam locatie:.........................................................................................................................................

		

Adres:.............................................................................................................................................................

		

Postcode en plaats:.............................................................................................................................

O Ik wens dat er geen gelegenheid is tot condoleren van mijn nabestaanden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Consumpties
O Ik wens dat er, bij het condoleren, gebruik gemaakt wordt van consumpties:
		O Koffie en thee
		O Frisdrank en sap
		O Borrel (bier, wijn, gedistilleerd)
		O Belegde broodjes
		O Cake
		O Koeken
		O Gebak
		O Ik heb bijzondere / specifieke wensen met betrekking tot consumpties
		
		

(bijvoorbeeld soep, sandwiches, zoete lekkernijen, hapjes):
...............................................................................................................................................................................

O Ik wens dat er, na de plechtigheid, geen gebruik gemaakt wordt van
		consumpties
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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6.2. Aankondigingen / rouwdrukwerk
Rouwkaarten
O Ik wens dat er rouwkaarten verstuurd worden
		O Ik heb een keuze gemaakt uit de collectie van De Hanze
		

Uitvaartzorg, te weten:.....................................................................................................................

		O Ik heb nog geen keuze gemaakt, maar mijn voorkeur gaat uit naar een:
		

O Neutrale kaart

		

O Moderne kaart

		

O Klassieke kaart

		

O Eigen ontwerp

		

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Ik heb specifieke wensen ten aanzien van mijn rouwkaart, te weten:
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik heb tekst opgesteld, te weten:.....................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik wens dat er geen rouwkaarten verstuurd worden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Advertenties
O Ik wens dat er advertenties geplaatst worden
		O In een regionale krant, te weten:.............................................................................................
		O In een landelijke krant, te weten:.............................................................................................
		O Overig, te weten:..................................................................................................................................
O Ik wens dat er geen advertenties geplaatst worden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Gedachteniskaartjes / bidprentjes
O Ik wens dat er gedachteniskaartjes / bidprentjes uitgedeeld worden
		

tijdens de plechtigheid

O Ik wens dat er geen gedachteniskaartjes / bidprentjes uitgedeeld worden
		

tijdens de plechtigheid

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Dankbetuigingen
O Ik wens dat er dankbetuigingen verstuurd worden
O Ik wens dat er geen dankbetuigingen verstuurd worden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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6.3. Bloemen
Bloemen
O Ik wens bloemen bij mijn uitvaart
		O Mijn voorkeur gaat uit naar:........................................................................................................
		

.............................................................................................................................

(soort bloemen, kleur)

O Ik stel geen prijs op bloemen
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van bloemen, te weten:
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

Bestemming bloemen
O Ik wens dat de bloemen op mijn graf gelegd worden (bij begrafenis)
O Ik wens dat de bloemen op de bloemenheuvel van het crematorium
		

gelegd worden (bij crematie)

O Ik wens dat mijn nabestaanden de bloemen mee naar huis nemen
O Ik wens dat de bloemen op een andere locatie gelegd worden, te weten:
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Donatie aan een goed doel in plaats van bloemen
O Ik wens dat er, in plaats van bloemen, een geldbedrag wordt gestort
		

op rekening van:..........................................................................................................................................

		 ....................................................................................................................................................................................

		O Hiervoor mogen belangstellenden zelf geld overmaken
		O Ik wens dat hiervoor collectebussen aanwezig zijn
		O Er mag bij mijn afscheid persoonlijk worden gecollecteerd
		

voor een goed doel

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

6.4. Vervoer
Rouwvervoer
O Ik wil overgebracht worden in een standaard rouwauto
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van het rouwvervoer
		

(bijvoorbeeld kleur rouwauto, uitvaartbus, paard en wagen, motor,

		

bakfiets) te weten:........................................................................................................................................

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
Volgauto’s
O Ik wens dat mijn nabestaanden, op de dag van mijn uitvaart,
		

verplaatst worden per volgauto

O Ik wens dat mijn nabestaanden met eigen vervoer rijden
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
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Overige wensen
O Ik heb andere specifieke wensen ten aanzien van het vervoer
		

(bijvoorbeeld route), te weten:

		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................
		 ....................................................................................................................................................................................

Ondertekening
Ik wil dat mijn uitvaart wordt vormgegeven, zoals ik dat in dit wensenboekje .
heb aangegeven.

Naam.............................................................................................................................................................................
Datum.............................................................................................................................................................................
Plaats...............................................................................................................................................................................
Handtekening...........................................................................................................................................................
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Aantekeningen
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

PA G I N A 3 8

De Hanze Uitvaartzorg
Dick Elffersstraat 9
7425 RE Deventer
06 43 02 90 85
info@dehanzeuitvaartzorg.nl
www.dehanzeuitvaartzorg.nl

