
Mijn uitvaart

Informatie, persoonlijke gegevens en wensen.

t (0548) 616 631 dag en nacht
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Persoonlijke gegevens

Naam
 
Voornamen (voluit)

Adres

Postcode   Plaats

Nationaliteit

Godsdienst/levensovertuiging

Burgerservicenummer
 
Bank/girorekeningnummer

Contactpersoon

Naam

Adres

Postcode   Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Naam huisarts

Adres

Postcode   Plaats

Telefoon
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Na mijn overlijden

wil ik graag dat de volgende personen als eerste op de hoogte worden gebracht:

Naam

Relatie

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Naam

Relatie

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Donorcodicil

Ik ben wel/niet in het bezit van een donorcodicil.
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Testament

Ik ben wel/niet in het bezit van een testament.

Zo ja:

Naam notaris

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mail

Nabestaanden kunnen informatie over een testament opvragen bij:
Centraal Testamentenregister
Postbus 19398
2500 CJ Den Haag
Telefoon 0900 1144114
www.centraaltestamentenregister.nl

Uitvaart- of levensverzekering

Ik ben wel/niet in het bezit van een uitvaart- of levensverzekering.

Zo ja, het betreft een:

 Levensverzekering

 Kapitaalverzekering (keert een bedrag uit bij overlijden)

 Naturaverzekering (verstrekt een afgesproken pakket bij overlijden)

Maatschappij

Polisnummer



6

Belangrijke papieren en gegevens

zijn op de volgende plekken te vinden:

Trouwboekje

Polissen

Bankbescheiden

Contracten

Adressenlijsten

Belangrijke namen/zaken

Mijn curator/bewindvoerder

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mail

Mijn notaris

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mail
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Mijn werkgever

Bedrijfsnaam

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mail

Verzekeringspolissen

Polisnummer  Maatschappij  Verzekerd bedrag

Uitvaartverzorger

Indien mogelijk, dan zou ik graag willen dat mijn uitvaart wordt geregeld door:

 Uitvaartverzorging Nijverdal e.o.   -   Erik Heuver

 Uitvaartverzorging Nijverdal e.o.   -   Martin Haas

 Uitvaartverzorging Nijverdal e.o.   -   
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Begraven/cremeren

Ik wil graag dat mijn lichaam wordt:

 begraven

 bijgezet in een graf op

 begraafplaats

 grafnummer

 gecremeerd

Rondom het afscheid

wil ik graag dat de laatste verzorging wordt gedaan door:

 mijn familie

 mijn familie samen met de uitvaartbegeleider

 de uitvaartbegeleider

 mogen mijn dierbaren bepalen

Ik wil graag de volgende kleding aan:
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De kist

Ik wil graag:

 een eenvoudige houten kist

 een kist in een bepaalde kleur, te weten:
 (u kunt hier eventueel het RAL nummer van de verfkleur vermelden).

 een wade in combinatie met een opbaarplank

 mogen mijn dierbaren bepalen.

Opbaren

Ik wil graag op de volgende locatie opgebaard worden:

 thuis

 aula, te weten

 elders
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Uitnodiging

Ik wil graag dat belangstellenden worden uitgenodigd middels:

 een rouwbrief

 een advertentie in de krant(en)

 beide

De volgende tekst wil ik graag op de rouwbrief en/of in de advertentie:
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Overige wensen m.b.t. de rouwbrief en/of advertentie:
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Rouwvervoer

Ik wil graag vervoerd worden in:

 een rouwauto, kleur

 een uitvaartfiets

 een uitvaartbus

 een koets

 een loopkoets

 een motor met zijspan

 anders, te weten

 mogen mijn dierbaren bepalen

Ik wil wel/geen volgauto’s voor mijn dierbaren

Zo ja,    stuks

Het afscheid

De volgende mensen krijgen gelegenheid om afscheid te nemen met een open kist

 alleen familie

 familie en vrienden

 alle belangstellenden

 anders, nl.
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Afscheidsceremonie

Ik wil graag dat mijn afscheidsceremonie wordt gehouden in:

 de kerk waar ik toe behoor, te weten

met/zonder avondwake

 het crematorium met/zonder geestelijke

 het uitvaartcentrum, te weten

 elders, te weten

 mogen mijn dierbaren bepalen

Tijdens de afscheidsceremonie wil ik graag dat naar de volgende gezangen/muziek 
geluisterd kan worden:



15

Tijdens de afscheidsceremonie wil ik wel/geen sprekers.

Indien wel, hierover heb ik contact gehad met:

Naam

Relatie

Adres

Postcode  Plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Ik wil wel/geen bloemen en/of kransen bij mijn uitvaart.

Indien wel, dan graag (soort en kleur(en)):
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Na de afscheidsceremonie

Bij begraven wil ik graag dat de kist:

 daalt in aanwezigheid van de familie

 daalt in aanwezigheid van alle belangstellenden

 daalt wanneer iedereen weg is

Bij cremeren wil ik graag dat de kist:

 dat dierbaren mij tot het laatst toe begeleiden 
 (meegaan naar de crematie ruimte)

 mogen mijn dierbaren bepalen

Gedenkteken op mijn graf

Ik wil graag als gedenkteken op mijn graf

 platte steen

 staande steen

 geen gedenkteken

 anders, te weten
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As na crematie

Ik wil graag dat mijn as:

 wordt uitgestrooid op/in

 wordt bijgezet in een urn in een columbarium

 wordt bijgezet in een urnengraf

 wordt verwerkt in een sieraad

 mogen mijn dierbaren bepalen

Overige wensen
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Ik wil al mijn dierbaren bedanken, voor het feit dat ze bij het regelen 
van mijn uitvaart rekening houden met mijn wensen.

Plaats:

Datum:

Handtekening:





St. Uitvaartverzorging Nijverdal
voor Nijverdal en Omstreken

Duivecatelaan 1

7443 PS Nijverdal

t  (0548) 616 631 dag en nacht

Of (gratis) 0800 - 8488227

i www.uitvaartnijverdal.nl

e info@uitvaartnijverdal.nl


