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Middels deze wils-uiting  ”Uitvaart in eigen stijl”   geef ik te kennen dat het mijn
enige en uitdrukkelijke wens is dat de hierna volgende, door mijzelf aangegeven
richtlijnen voor mijn uitvaart zullen worden gerespecteerd en gerealiseerd;

naam :
voornamen :
geboren : te:

adres & woonplaats :
telefoon :

geloofsovertuiging :

De direct hierna genoemde persoon is op de hoogte van mijn aanwijzingen en is door
mij persoonlijk gevraagd de zorg van de uitvaartregeling op zich te nemen.
Hiertoe heeft zich bereid getoond:

Naam :
adres & woonplaats :
telefoon 1 :
telefoon 2 :
in relatie zijnde :

datum: handtekening:
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Opbaring …  

Ik wens wel / niet thuis te worden opgebaard; er zal:

               wel / geen gelegenheid zijn tot afscheidsbezoek voor familie
               wel / geen gelegenheid zijn tot afscheidsbezoek voor allen

De kleding welke ik wens te dragen:

en de sieraden:

 de sieraden worden na de opbaring niet geretourneerd.
 de sieraden worden na de opbaring wel geretourneerd, te weten aan:

   mevrouw / de heer:
   in relatie zijnde     :

Kennisgevingen van overlijden …

in de vorm van rouwbrieven zijn wel / niet gewenst
in de vorm van annonces in kranten zijn wel / niet gewenst

Ik wil dat mijn uitvaart plaats vindt …

�LQ�WHJHQZRRUGLJKHLG�YDQ�naaste familieleden
�LQ�WHJHQZRRUGLJKHLG�YDQ�naaste familieleden en intimi
�LQ�WHJHQZRRUGLJKHLG�YDQ�familie, vrienden, belangstellenden
�LQ�VWLOWH

Het schenken van bloemen stel ik …

�wel op prijs
�wel op prijs, doch uitsluitend door familie
�niet op prijs, doch liever als alternatief, een geldelijke bijdrage aan:

          �KHW�.RQLQJLQ�:LOKHOPLQDIRQGV
          �GH�+DUWVWLFKWLQJ
          �KHW�5HXPDIRQGV
          �DQGHUV��WH�ZHWHQ�
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Een (kerkelijke) dienst voorafgaand aan mijn begrafenis of crematie is wel / niet gewenst.
Zo ja in de kerk / aula van: te:

De invulling van de dienst zal worden toevertrouwd aan een geestelijke / persoonlijke relatie, te weten
mevrouw / de heer :
adres & plaats :
telefoon :

Naast de hierboven genoemde persoon zal:

 geen gelegenheid zijn voor verdere sprekers
 wel gelegenheid zijn tot verdere sprekers, te weten:

  1.
  2.
  3.

Tijdens de uitvaartdienst of in het crematorium zullen de volgende muziekstukken ten gehore worden
gebracht (live danwel mechanisch):
  1.
  2.
  3.
  4.

Het is mijn wens dat mijn lichaam wordt
 begraven op begraafplaats: te:

�bijgezet in het graf bij
   op begraafplaats: te:
   vak: klasse: nr:

�verast in crematorium: te:

Mijn asresten worden nadien:
 verstrooid op het terrein van het crematorium, op vak:
 elders verstrooid, te weten
 bijgezet in een urnenkelder of urnenmuur te:
 bijgezet in het graf van:
 thuis bewaard
 in het crematorium bewaard tot de gezamenlijke verstrooiing met de asresten van:
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Het is van belang te weten dat …

�PLMQ�GRQRUYHUNODULQJ�LQ�KHW�GRQRUUHJLVWHU�YDQ�KHW�0LQLVWHULH�YDQ�9RONVJH]RQGKHLG��GRRU�PLM
    is bepaald als keuze:
   Mijn verklaring is bekend onder registratienummer:

 ik een testament heb laten opmaken bij notariskantoor:
    naam : te:
    telefoon :

 ik een uitvaartverzekering heb afgesloten,
   bij maatschappij: polisnr:
  (De uitvaartverzorger stelt deze maatschappij op de hoogte en draagt zorg voor de formaliteiten.)

 ik een levensverzekering heb ondergebracht,
   bij maatschappij: polisnr:

 van mij een bankrekening loopt bij
    1.  de                        Bank, filiaal: te:
         het betreffende rekeningnummer is :
         mederekeninghouder / gemachtigde:

     2. de            Bank, filiaal: te:
         het betreffende rekeningnummer is :
         mederekeninghouder / gemachtigde:

     3. de Postgiro
         het betreffende rekeningnummer is :
         mederekeninghouder / gemachtigde:

     4. ik een bankkluis heb gehuurd bij
         de Bank, filiaal: te:
         het betreffende kluisnummer is        :
         Sleutelgemachtigde persoon is         :
         welke drager is van kluissleutel nummer :
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Ruimte voor uw aantekeningen en/of toevoegingen …
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