
W I L S B E S C H I K K I N G
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Vandaag de dag willen uw nabestaanden weten hoe uw uitvaart er moet uitzien. 
Vandaag willen mensen dat een uitvaart een weerspiegeling is van het leven van 
de overledene. Een persoonlijke afscheidsceremonie met specifieke uitvaartwensen 
wordt de nieuwe norm. Daarom kan u er nu al voor zorgen dat u later de uitvaart krijgt 
die u voor ogen heeft.

Iedereen kan zijn uitvaartwensen vastleggen in deze wilsbeschikking. 

Zo kan u uw keuze kenbaar maken wat betreft muziek, teksten, bloemen en/of andere 
aspecten van uw uitvaart. Dit is een gratis service die we aan iedereen aanbieden. Bij 
overlijden zullen uw nabestaanden en de begrafenisondernemer op die manier over 
een leidraad beschikken voor de uitvoering van een uitvaart volgens uw wensen. Zorg 
er dan wel voor dat uw nabestaanden weten waar ze deze wilsbeschikking kunnen 
terugvinden.

Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:

Astrid Erkelens Uitvaartverzorging
078 260 03 66 / 06 528 15 05
info@erkelensuitvaartverzorging.nl
www.erkelensuitvaartverzorging.nl

Leg uw wensen vast
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Ik heb een testament:
   Ja      Nee

Opgemaakt door notaris: 
te 

Ik heb een codicil:
   Ja   Nee

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap bij 
universiteit: 
                      

(Papieren toegevoegd)

Ik sta mijn organen af voor donatie:
   Ja   Nee

Uitvaartpolissen:
   Geen
   Wel (bijgevoegd)

   Begrafenis  Crematie

Wensen voor een uitvaart
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   Algemeen graf
   Particulier graf voor een / twee personen
   Bijzetten in bestaand graf op begraafplaats:
  

Graf nummer: 

As verstrooien op:
   Strooiveld crematorium
   Op zee
   Op een dierbaar plekje
   Bijzetten in urnentuin van het crematorium
   Anders n.l.  

Uitvoering kist:
   Standaard
   Luxe     
   Anders n.l.  

Begrafenis

Kleding

Crematie
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Ik wens een overlijdensadvertentie in / geen advertentie
   Een landelijk dagblad     Een plaatselijke krant 

   Er worden vooraf rouwbrieven gestuurd
   Er worden achteraf rouwbrieven verstuurd
   Er worden geen rouwbrieven verstuurd

   Er worden wel / geen dankbetuigingen verstuurd

Ik wens opgebaard te worden
   Thuis  Uitvaartcentrum/begraafplaats/crematorium

Er is wel / geen gelegenheid tot afscheid nemen (open kist)

Er zal wel / geen afscheidsplechtigheid gehouden worden

Hierbij is iedereen welkom / enkel naaste familie / niemand

Ik wens wel / geen bloemen
Voorkeur bloemen:
 

   Aula begraafplaats / crematorium
   Kerk:  
Waarbij voor gaat: 

 
(met de voorganger zal de dienst besproken worden)

Wensen voor psalmen, gezangen of muziek/cd’s:

Er zijn wel / geen sprekers gewenst
Sprekers:

Na de plechtigheid is er wel / geen gelegenheid tot condoleren met:

   Koffie met cake / koek
   Wijn en hapjes
   Een broodmaaltijd

   In de koffiekamer van het crematorium / begraafplaats
   Elders n.l. 

Opbaren

AfscheidsplechtigheidKennisgeving
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Naam:  

Adres:

  

Geboortedatum:  

BSN:  

Ondertekening:  

Datum:  

Persoonlijke gegevens



Astrid Erkelens Uitvaartverzorging

078 260 03 66 / 06 528 15 05
(24 uur per dag bereikbaar)

info@erkelensuitvaartverzorging.nl
www.erkelensuitvaartverzorging.nl


