Wensenboekje

Wensen voor mijn uitvaart
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Geboortedatum
Geboorteplaats
Partner van
Eerste aanspreekpunt / wie regelt mijn uitvaart

Ik wil dat bij overlijden de volgende personen / instanties
worden gewaarschuwd
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Bij overlijden door een ongeval mijn verzekeringsmaatschappij
inlichten
Naam
Telefoonnummer
Codicil
Ik heb

□

wel

□

niet een codicil opgemaakt

Dit codicil kun je vinden
Je kunt hierover contact op te nemen met

Donorregistratie
Ik heb me

□

wel

□

niet geregistreerd als donor

Uitvaartverzekering
Ik heb

□ wel □

geen uitvaartverzekering

Naam uitvaartverzekeraar
Er is / zijn         polis(sen)
Testament
Ik heb

□ wel □

niet een testament opgemaakt

Bij notaris

Ik heb een executeur testamentair
Naam
Adres
Plaats
Telefoonnummer
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□

Ja

□

Nee

Belangrijke documenten
Ik heb

□

wel

□

niet een lijst opgemaakt van belangrijke documenten

Deze zijn te vinden

□

Door contact op te nemen met

Het is mijn wens dat ik word

□

Begraven
Ik wil begraven worden in een
Naam begraafplaats

□

algemeen graf

□

eigen / familie graf

Ik heb hier een eigen/familiegraf

□

Kist

□

□ Nee Nr.
□ geheel laten dalen □

Ja

tot maaiveld

Gecremeerd
Naam crematorium

Vormgeving van mijn uitvaart
Ik heb met betrekking tot de laatste verzorging en opbaring deze wensen

□

Laat ik over aan mijn nabestaanden
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Bekendmaking overlijden
Ik wil dat mijn overlijden
Ik heb

□ wel □

□ wel □

niet bekend wordt gemaakt

niet een lijst van namen en adressen hiervoor

opgesteld

Deze lijst ligt

□

Mijn wensen ten aanzien van de bekendmaking zijn

Ik wil advertenties in kranten
Naam krant(en)

Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden
verzonden
Adreslijst is

□ wel □

niet aanwezig

Op deze plek

Ik wil daarop de volgende tekst
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□

Ja

□

Nee

□

Ja

□

Nee

Ik wil opgebaard worden in

□
□
□

Mijn eigen huis
Het 24-uurs familiehuis Uitvaartzorg Ans de Jong
Een uitvaartcentrum

Ik wil graag deze kist / wade

Afscheid nemen / condoleance
Ik wil dat er

□

□ wel □

geen gelegenheid is om afscheid te nemen

Overige wensen

Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen
Deze wil ik graag

Ik wens dit rouwvervoer

□ Rouwauto en volgauto’s
□ Anders
De plechtigheid

Mijn belangrijkste wensen zijn
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□

Ja

□

Nee

Ik wil dat de plechtigheid plaatsvindt in

□ Deze aula
□ Deze kerk
□ Dit crematorium
□ Andere vorm, nl.
De plechtigheid

Ik wil dat mijn nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld om

□ Toespraken te houden
□ Iets anders, nl.

Aanwezigen bij de plechtigheid
De uitvaart wil ik

□ Met belangstellenden
□ In besloten kring
□ Anders, nl.

Er mogen beelden van mij worden getoond

□
□

Wensen voor muziek bij de plechtigheid

□

Mijn foto mag op de kist

□

Ik wens de volgende muziek te laten horen
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Ja

□
□

Ja

□

Ja

Nee
Nee
Nee

Op mijn plechtigheid mag er gesproken worden
Graag door

□

Ja

□

Nee

Ik wil dat bij de condoleance het volgende wordt aangeboden

□ Koffie/thee
□ Koek/Cake
□ Anders, nl.

Ik wens dat na de crematie mijn as

□ Wordt verstrooid

□

Ja

□

Nee

□ Wordt bijgezet

□

Ja

□

Nee

Op de volgende plaats

Op de volgende plaats

Wensen omtrent mijn grafmonument zijn
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Datum

Plaats

Bewaar dit wensenboekje op een plek waar dierbare(n) deze kunnen vinden

06 - 16 81 29 79
info@uitvaartzorgansdejong.nl
www.uitvaartzorgansdejong.nl
Adres 24-uurs familiekamer
Traaij 108, 3971 GS Driebergen (ingang Cordesstraat)

