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WENSENFORMULIER 

 

Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten.  

• Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad 

voor het vormgeven van uw uitvaart of die van een naaste. 

• Het biedt de mogelijkheid wensen vast te leggen, zodat uw naasten weten wat uw eigen 

ideeën over uw uitvaart zijn.   

  

Wij nodigen u uit om over dit onderwerp na te denken en zo op ideeën te komen. De 

informatie zorgt ervoor dat u weloverwogen keuzes kunt maken en de consequenties ervan 

kunt overzien. Dit kan rust en ruimte geven, zowel voor u als uw naasten. Het is heel 

waardevol als zij weten wat u wilt of juist niet wilt. Daarnaast is het voor hen prettig om wel 

de ruimte hebben om hun eigen accenten te leggen. Ook het moment van overlijden kan van 

invloed zijn op het maken van keuzes. Daarom is het goed om niet op voorhand alles 

definitief vast te leggen. 

Persoonlijke gegevens: 

U bent uiteraard vrij om de gevraagde gegevens al dan niet in te vullen. 

Voor degenen die uw wensen te zijner tijd gaan uitvoeren, kan het echter geruststellend zijn 

om belangrijke gegevens bij de hand te hebben. 

Opdrachtgever 
Naam   : ..……………………………………………………………………. 

Geboortedatum : ….………………………..………………………………………….. 

Postcode en Plaats : ……………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : ………………………………………………………………………. 

Datum    : ………………………………………………………………………. 

Handtekening ……………………………………………..…………………………………. 

uit te voeren. 
 

Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 

� Natasja Huting Uitvaartbegeleiding ( tel. 06 11 59 65 04) 

� andere uitvaartondernemer 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 
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Burgerlijke staat: 

� Ongehuwd   : …………………………..…………………………….. 

� Gehuwd met  : ................................................................................  

� Weduwe/weduwnaar van : …………………………………………………………  

� Geregistreerd partnerschap / samenwonend met 

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

� Gescheiden van  : ……………………………….................................... 

 

 

Geloofsovertuiging / verbonden aan kerk: 

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

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

Huisarts: 

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

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

 
Ik beschik over de volgende documenten 

� uitvaartcodicil 

� testament, gemaakt door:  

Notaris  : …….............................................................................................. 

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

Plaats   : ………........................................................................................... 

Telefoon  : ...................…............................................................................... 

 

 
Uitvaartverzekering 

� uitvaartverzekering kapitaal / natura* bij ………………………..……………………. 

� uitvaartverzekering kapitaal / natura* bij  …………………………………………….. 

� ik heb geen uitvaartverzekering 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Medische gegevens 

� Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap 

(Hiervoor geldt een specifieke aanmeldingsprocedure die bij leven moet worden uitgevoerd. 

Formulieren bijvoegen). 

� Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donorcodicil bijvoegen). 

� Ik geef wel/geen/alleen in bepaalde situaties toestemming voor obductie/sectie. 
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Waar liggen belangrijke papieren: 

Trouwboekje  : ………................................................................................................... 

Polissen  : ……………………………………..………………………………….  

Bank gegevens : ………………………………………………………………………… 

Contracten  : …….…………………........................................................................... 

Lidmaatschappen : …………………………………………………………………………. 

Abonnementen : …………………………………………………………………………. 

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

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

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

Donaties  : …………………………………………………………………………. 

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

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

Codes /wachtwoorden : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Na mijn overlijden 

� wil ik begraven worden op een gewone begraafplaats 

� wil ik begraven worden op een natuurbegraafplaats 

� wil ik worden gecremeerd 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Het versturen van rouwkaarten 

� voor de uitvaart 

� na de uitvaart 

� geen rouwkaarten 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Hoe ziet mijn rouwkaart eruit? 

� eigen ontwerp 

� uit de collectie van Natasja Huting Uitvaartbegeleiding 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Plaatsen van overlijdensadvertentie 

� plaatsen in de volgende kranten 

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

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

� geen overlijdensadvertentie 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 
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Uitvoering kist 

� eenvoudig � standaard � luxe 

� anders ……………………………………...  

� foto/kruisje/iets anders……..…….. op de kist 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

� bijzonderheden 

…………………………………………………………………………………………………

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

 
 
Kleding waarin ik wil worden opgebaard 

� ……………………………………………….. 

� ……………………………………………….. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Ik wil worden opgebaard 

� in een uitvaartcentrum / plaats: 

………………………………………..…………....………………………. 

� thuis 

� kerk 

� elders ……………………………………………………….…………. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Condoleancebezoek 

� de avond voor de uitvaartplechtigheid 

� voor aanvang van de uitvaartplechtigheid 

� na afloop van de uitvaartplechtigheid 

� geen condoleancebezoek 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Plaats van uitvaartplechtigheid 

� in de kerk / plaats: ……………………………………..……….............. 

� in uitvaartcentrum / plaats: ………………………………………………. 

� elders ……………………………………….............................................. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 
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Vervoer naar begraafplaats of crematorium 

� in een rouwauto 

� anders: …………………………………. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Ik wil dat de kist gedragen wordt door 

� mijn kinderen 

� andere familieleden 

� dragers van de uitvaartverzorger 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Sprekers tijdens de uitvaartplechtigheid 

� in de kerk � in de aula � aan het graf 

Spreker:…………………………………. 

Spreker:…………………………………. 

Spreker:…………………………………. 

� geen sprekers 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid 
titel / artiest 

……...…………….……………………………………………….. 

titel / artiest 

……..…………….…………………………………………………. 

titel / artiest 

……..…………….…………………………………………………. 

titel / artiest 

……...…………….………………………………………………… 

titel / artiest 

……..…………….………………………………………………..... 

� geen muziek 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Bloemen 

� soort……………………………………... 

� geen bloemen 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 
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Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid 

� in de aula van het uitvaartcentrum 

� elders …………………………………... 

 

de aanwezigen krijgen op de bijeenkomst 

� koffie/ thee �met cake 

� koffie/ thee �met broodjes 

� anders: ……………………………… 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Dankbetuigingen 

� verstuur dankbetuigingskaarten 

� plaats dankbetuigingsadvertenties 

� geen dankbetuigingen 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 
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De volgende vragen hebben betrekking op een crematie. 

 

Na mijn overlijden wil ik worden gecremeerd bij crematorium 

� Moscowa (Arnhem) 

� Rijk van Nijmegen (Beuningen) 

� Jonkerbosch (Nijmegen) 
� Slingerbos (Ede) 

� Slangenburg (Doetinchem) 

� Ander crematorium, namelijk ………………………………………. 

 
 
Aan het eind van de plechtigheid wil ik dat de kist 

� langzaam uit het zicht verdwijnt 

� blijft staan 

� wordt weggedragen 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Ik wil dat mijn as wordt bewaard 

� in een klassieke urn 

� in een moderne urn 

� in iets anders………………………. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Ik wil dat de urn wordt geplaatst 

� in het columbarium of urnentuin van het crematorium 

� elders ………………………………………... 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Ik wil dat mijn as wordt verstrooid 

� op het strooiveld van het crematorium 

� op zee, per schip 

� op zee, per vliegtuig 

� via een ballonverstrooiing 

� anders: …………………………………. 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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De volgende vragen gelden in geval van een begrafenis. 

 

Na mijn overlijden wil ik worden begraven op 
begraafplaats ……………………………………... 

in de plaats ……………………………………….. 

� in algemeen graf 

� in eigen graf 

� in huurgraf 

� in familiegraf 

� ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Aan het eind van de begrafenis wil ik dat de kist 

� langzaam in het graf daalt 

� boven op het graf blijft staan 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Gedenkteken op mijn graf 

� ik wil een gedenkteken op mijn graf 

tekst op het gedenkteken : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

omschrijving van het materiaal: 

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

omschrijving van de vorm: 

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

indicatie van de afmetingen: 

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

� geen gedenkteken 

� laat ik mijn nabestaanden bepalen 

 
 
Bijzonderheden: 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


