Vosbergerlaan 26

9761 AL Eelde-Paterswolde

Wilsbeschikking

telefoon: 050 – 309 56 74

Inschrijfnummer

Vertrouwelijke gegevens voor degene die als opdrachtgever mijn uitvaart zal regelen.
Deze gegevens kunnen worden gedeponeerd bij de notaris en tevens bij de
uitvaartonderneming die met de daadwerkelijke uitvoering van mijn uitvaart zal
worden belast.
Ondergetekende
naam
voornamen
adres
woonplaats / pc
manvrouw
geb.datum:

getrouwd met
samenwonend met
weduwe van
weduwnaar van
geloofsovertuiging
telefoonnummer

heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken voor de
regeling en uitvoering van zijn of haar uitvaart.

Kennisgeving van overlijden
De volgende personen en/of instellingen moeten zo spoedig mogelijk op de hoogte
worden gebracht van mijn overlijden:
naam
adres
pc/ woonplaats
telefoonnummer

naam
adres
pc/ woonplaats
telefoonnummer

naam
adres
pc/woonplaats
telefoonnummer

naam
Uitvaartverzorging Dick Koster
adres
Vosbergerlaan 26
pc/woonplaats
9761 AL Eelde
telefoonnummer 050 - 309.56.74

Rouwadvertenties in dagbladen
niet plaatsen
plaatsen in
en in

Rouwkaarten
wel verzenden: zie adressenlijst
niet verzenden
eigen keuze, niet via onderneming

Persoonlijke wensen betreffende de uitvaart



Ik wens een crematie
in het crematorium te

Ik wens een begrafenis
op de begraafplaats te


Ik wens de uitvaart vanuit

Afscheidsbezoek / condoleance

 het sterfhuis
het uitvaartcentrum te
elders:

is voor een ieder mogelijk
uitsluitend voor

Ik wil opgebaard worden
in huis
in het uitvaartcentrum te
elders

Rouwarrangementen (bloemen)
ik wil graag bloemen van iedereen
ik wil geen bloemen
soort bloemen

Houtsoort graf- / crematiekist
 1. spaanplaat
 2. m.d.f. (Italiaans model: geknikt bij hoofdeinde)
 3. vuren / naaldhout – niet gelakt en niet geverfd
 4. vuren / naaldhout – gelakt en/of geverfd
 5. pitriet
 6. massief eiken
7. mahonie



- crematiekist
- crematie- / grafkist
- crematie- / grafkist
- crematie- / grafkist
- crematie- / grafkist
- crematie- / grafkist
- crematie- / grafkist

kleurstelling
licht (alleen nrs. 1, 4, 5 en 6 kersenfineer (alleen nrs. 1, 2, en 4)

 Ik wil graag een kerkelijke uitvaart
dominee:
telefoon:
pastor:
adres kerkgebouw:
plaats



telefoon:

Ik wil graag een rouw- / herdenkingsdienst
in de aula van het crematorium
in de aula op de begraafplaats

te:
te

wit

Ik wil een uitvaart
 die voor iedereen toegankelijk is
 waarbij alleen de naaste familie aanwezig is (in familiekring / in stilte)
uitsluitend voor naaste familie en genodigden (besloten kring)
Vervoer
rouwauto: kleur:  zwart  donkerrood  wit
volgauto: aantal:
rouwkoets
anders, nl:
Tijdens de uitvaartplechtigheid in het crematorium of op de begraafplaats
 wens ik geen sprekers
wens ik de volgende sprekers
indien zij dat willen:



laat ik iedereen die spreken wil vrij.

Muziek tijdens de plechtigheid in crematorium, kerk of op de begraafplaats
1.
4.
2.
5.
3.
6.

Muziek wordt van huis meegenomen
Keuze uit muziekboek van het crematorium
Ik wil graag livemuziek:
Ik wil geen muziek




Ik wens dat de manier waarop het laatste afscheid zal plaatsvinden door mijn
nabestaanden zelf wordt bepaald. Bijvoorbeeld: het al dan niet aan het oog
onttrekken van mijn kist in het crematorium of de begraafplaats.
Ik wens dat mijn kist niet /  wel aan het oog wordt onttrokken in het
bijzijn van mijn nabestaanden tijdens de crematieplechtigheid.
Ik wens dat mijn kist geheel /  gedeeltelijk (tot het maaiveld) /  niet
daalt tijdens de begrafenisplechtigheid in het bijzijn van mijn nabestaanden.

Ik wens dat mijn as wordt verstrooid
op het terrein van het crematorium
op zee, vanaf een schip; de familie mag daar  wel /  niet bij aanwezig zijn.
op zee vanuit een vliegtuig; de familie mag daar  wel /  niet bij aanwezig
zijn.
op de begraafplaats
te



Ik wens dat mijn as wordt bijgezet
op de begraafplaats
te



in het bestaande graf op de begraafplaats



in de algemene nis op het crematorium in afwachting (geen toegang).






Uitvoering van de begrafenis
Ik wens een huurgraf op de begraafplaats
Ik wens een koopgraf op de begraafplaats
Ik wens een grafkelder
Ik word bijgezet in het bestaande graf:
vak
rij
nummer

te

te
te

De kist mag worden gedragen door
het personeel van de uitvaartonderneming
een persoonlijke relatie [familie / kennissen / vrienden]
Graf- of urnsteen
Ik wens een gedenkteken op mijn graf. Materiaal:
natuursteen zwerfkei ander materiaal nl.:
Het bestaande gedenkteken moet worden bijgewerkt.
Ik wil de volgende tekst op mijn graf- / urnsteen:

Wat ik verder nog vast wil leggen
Mijn financiële gegevens
Mijn gironummer is
Gemachtigde is
Mijn bankrekeningnr. is
bank:

 Ik heb een levensverzekering afgesloten bij
te

polisnr.

 Ik ben lid van de begrafenisvereniging te
 Er is een uitvaartverzekering afgesloten
bij
bij
bij
bij
bij

polisnr.
polisnr.
polisnr.
polisnr.
polisnr.

Deze wilsbeschikking zal worden gekoppeld aan het door mij opgemaakte testament
bij notaris:
te
tel:

Veranderingen of wijzigingen in deze wilsbeschikking worden door mij zo
spoedig mogelijk doorgegeven aan de uitvaartonderneming en de notaris.
Opgemaakt op (datum)
Handtekening

te
Naam

U kunt deze wilsbeschikking
- mailen naar: wilsbeschikking@begrafenis-crematieverzorging.nl
- per post naar:
Uitvaartverzorging Dick Koster
Vosbergerlaan 26
9761 AL Eelde

