Uw uitvaartregeling

&

Mijn wensen

praktische informatie

beheerd door

aanbevolen door

in samenwerking
met

Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend
om snel en eenvoudig aan alle informatie te geraken die nodig is in dergelijke
omstandigheden. Bespaar uw naasten bijkomende zorgen en bereid dit goed voor
door deze brochure in te vullen en ze te bewaren op een veilige plek.
Of het nu gaat om uw wensen betreffende uw uitvaart of om persoonlijke wensen,
met dit document kunt u uw nabestaanden en degenen die uw uitvaart zullen regelen
hierover informeren. Laat hen weten dat u een uitvaartverzekering hebt en dat u door
middel van deze brochure belangrijke informatie op papier hebt gezet. Dit document
heeft geen wettelijke waarde. Indien u uw wensen wilt formaliseren in een testament,
contacteer dan uw notaris en leg hem dit ingevulde formulier voor.
Dit document is handig in gebruik: vervolledig op uw eigen ritme de invulvelden op uw pc. Bewaar
het document op uw computer, sla het eventueel meermaals op en druk het af. Bewaar het
zorgvuldig.
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Persoonlijke gegevens
Naam 
Voornaam 
Straat en nummer 

Postcode en gemeente 

Land 
Telefoonnummer 
Geboortedatum en geboorteplaats
Geslacht

Man

Vrouw

Nationaliteit 
Geloofsovertuiging 
Burgerlijke staat:
Ongehuwd
G
 ehuwd met /
van 

samenwonend met /

geregistreerd partner van /

weduwe of weduwnaar

Ouder van 

Polisnummer van de uitvaartverzekering 
Naam en adres van de verzekeraar 

Informeer volgende perso(on)n(en) bij mijn overlijden:
Naam en voornaam 
Adres 
Telefoonnummer 
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Nalatenschap
Ik heb een testament:
Ja
Nee
Gegevens betreffende mijn nalatenschap zijn beschreven bij
notaris:

te : 

Andere beschikkingen:
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De plechtigheid
Ik wens dat volgende uitvaartonderneming wordt ingeschakeld:

Adres: 
Telefoonnummer: 

> Ik kies voor een uitvaartplechtigheid volgens:
de katholieke godsdienst
de protestantse godsdienst
de anglicaanse godsdienst
de orthodoxe godsdienst
de joodse godsdienst
de islamitische godsdienst
de vrijzinnige levensovertuiging
een neutraal filosofische overtuiging
een specifieke strekking, namelijk:
geen ceremonie

> Locatie uitvaartplechtigheid (naam en locatie volledig vermelden):
Kerk: 
Crematorium: 
Rouwcentrum: 
Thuis
Op een andere locatie, namelijk: 

> Ik wens gelegenheid te geven voor een laatste groet:
Ja
In het rouwcentrum
Thuis
Andere, namelijk: 
Nee

> Aanwezigen:
Iedereen is welkom
Enkel naaste familie
Andere, namelijk: 
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> Ik wens volgauto’s voor mijn dierbaren:
Ja
• Aantal:
Nee

> Ik wens bloemen op mijn plechtigheid:
Ja
• Mijn wensen met betrekking tot de bloemen (soort, kleur, aantal): 

Nee

> Ik wens muziek tijdens mijn uitvaart:
Ja
• Geef een korte beschrijving:

Nee

> Ik wens sprekers bij mijn uitvaart:
Ja
• Geef hun namen, adres en telefoonnummer

Nee

> Ik wil symbolen bij mijn uitvaart:
Ja
• Beschrijving:

Nee

> Ik wil dat rituelen worden uitgevoerd:
Ja
• Beschrijving:

Nee

> Na de uitvaartplechtigheid:
Aantal personen
Een koffietafel
Een receptie
Een koude maaltijd
Een warme maaltijd
Geen maaltijd
Iets anders, namelijk: 
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Indien begrafenis
> Keuze kist
Eenvoudig
Standaard
Luxe
Andere, namelijk:


> Uiterlijk
Kleding: 
Sieraden: 
Make-up: 

> Ik wil dat volgende persoonlijke bezittingen mee worden begraven:




> Begraafplaats


> Graf
In gewone lijn
In concessie
Met bijzetting in een concessie
Met bijzetting in het bestaande familiegraf van

> Grafsteen
Ja
• Type: 
• Tekst: 

Nee
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Indien crematie
Asbestemming:
Asverstrooiing op een strooiweide
Asverstrooiing op zee
Bijzetting van urne in een urnegalerij
Bijzetting van de urne in het graf van
Begrafenis van de urne
In sieraad, namelijk : 
Thuisbewaring van de urne bij 
Andere: 

Ik wens een inscriptie op de urne:
Ja, tekst: 


Nee
Ik wens een gedenkplaatje:
Ja, tekst: 


Nee
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Rouwdrukwerk
Ik wens een overlijdensadvertentie:
Ja
Lokaal
Regionaal
Landelijk
Geen overlijdensadvertentie
Bijzondere wensen met betrekking tot de teksten:


Nee
Ik wens rouwbrieven:
Ja
Aantal: 
Bijzondere wensen met betrekking tot de teksten:


Nee
Ik wens dankbetuigingen:
Ja
Aantal: 
Bijzondere wensen met betrekking tot de teksten:


Nee
Ik wens een gedachtenisprentje:
Ja
Aantal: 
Vorm en formaat: 
Papiersoort, kleur en lettertype: 
Tekst / gedicht / symbool / afbeelding:

Met / zonder foto: 
• Schrijf hier waar u uw foto’s bewaart (digitaal of op papier):


Nee
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Orgaandonatie
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap:
Ja, bij volgend instituut:

Nee
Ik sta mijn organen af voor transplantatie:
Ja
Nee
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Praktische informatie
Ik bewaar mijn persoonlijke documenten op volgende locaties:
Persoonlijke papieren
Identiteitskaart: 
Rijksregisternummer: 
Rijbewijs: 
Diverse papieren of bezittingen
Trouwboekje: 
Adressenbestand: 
Sleutels: 
Diverse contracten: 
Bewijzen van pensioen: 
Bankdocumenten: 
Volgende bankrekeningen zijn van belang:
• Bank: 
Rekeningnummer: 
Mederekeninghouder/gemachtigde: 
• Bank: 
Rekeningnummer: 
Mederekeninghouder/gemachtigde: 
• Bank: 
Rekeningnummer: 
Mederekeninghouder/gemachtigde: 
Volgende verzekeringen zijn van belang:
• Verzekering: 
Maatschappij:
Polisnummer: 
• Verzekering: 
Maatschappij: 
Polisnummer: 
• Verzekering: 
Maatschappij: 
Polisnummer: 
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Bankkluis
• Naam en plaats bank: 
• Nummer: 
Onroerend goed
• Huurcontract: 
• Akte(n) van eigendom: 
• Andere: 
Andere gegevens die van belang kunnen zijn:









Specifieke wensen
Hebt u andere wensen die nog preciezer zijn?
Schrijf ze hier neer. Vergeet niet dat ze geen wettelijke waarde hebben zolang u ze niet laat opnemen in uw testament.
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Mijn bedoeling met dit wensenformulier zou ik als volgt willen omschrijven:
Ik wil dat de omschreven wensen in dit formulier strikt worden uitgevoerd.
De omschreven wensen in dit formulier zijn bedoeld als richtlijn voor mijn naasten.
Ik laat hen alle ruimte voor eigen invulling, met uitzondering van de volgende punten:
•
•
•
Ik laat mijn naasten alle ruimte om mijn uitvaart te regelen.
Anders, namelijk:



Aantekeningen:




Hoewel ik weet dat deze wensen en praktische informatie in geen enkel geval – onder andere tegenover
AG Insurance en Agallis – bindend zijn, bevestig ik dat dit mijn wensen zijn op datum

/

.

/

ter,
ent op uw compu
Bewaar het docum
uk
dr
meermaals op en
sla het eventueel
het af.
ldig.
Bewaar het zorgvu
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Nota’s
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