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WENSENFORMULIER 

Dit wensenformulier geeft u de mogelijkheid om na te denken over de diverse onderwerpen die ter 

sprake komen bij een overlijden. U kunt uw keuze aangeven uit de mogelijkheden die geboden 

worden. U bent niet verplicht om alle velden in te vullen, ook kunt u aangeven dat u uw keuze 

overlaat aan uw naasten. 

We hopen dat dit formulier er toe zal bijdragen dat uw naasten op de hoogte zijn van uw wensen 

rondom een uitvaart en zij zo weloverwogen keuzes kunnen maken. 

Wij verzoeken u dit formulier samen met de andere belangrijke documenten te bewaren op een 

plaats die bekend is bij uw naasten.  

 

In dit formulier staan de wensen met betrekking tot de uitvaart van: 

Naam:  

Geboortedatum:  

Adres:  

Woonplaats:  

 

Burgerlijke staat 

O Ongehuwd 

O Gehuwd met  

O Weduwe/weduwnaar van  

O Geregistreerd partner van/samenwonend met 

O Gescheiden van 
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De volgende persoon/personen moeten na mijn overlijden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht 
worden: 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

 

Naam:  

Adres:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer: 

 

Mijn wens is dat de uitvaart wordt verzorgd door uitvaartonderneming: 

Naam:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

 

Belangrijke informatie 

 

Medische gegevens 

O Mijn lichaam heb ik ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap 

(Formulieren van aanmelding bijvoegen) 

O Ik sta geregistreerd in het donorregister 

O Ik laat de keuze voor orgaantransplantatie over aan mijn nabestaanden 

O Ik geef wel / geen / alleen in bepaalde situaties toestemming voor obductie/sectie 
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Testament 

O Er is een testament 
Notaris: 
 
Adres: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 

O Er is geen testament 
 

Financiële gegevens 

O Bankrekeningnummer: 

Mederekeninghouder/gemachtigde: 

Bankrekeningnummer: 

Mederekeninghouder/gemachtigde: 

 

O Uitvaartverzekering 

Naam maatschappij: 

Polisnummer: 

 

O Levensverzekering 

Naam maatschappij: 

Polisnummer: 

 

O Lidmaatschap Uitvaartvereniging 

Naam vereniging: 

Lidmaatschapsnummer: 

 

O Bankkluis 

Naam en plaats bank: 

Nummer: 
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De uitvaart 

Laatste verzorging 

O Door mijn naasten 

O Door verzorgend personeel van de uitvaartonderneming/verpleging 

O Door verzorgend personeel van de uitvaartonderneming/verpleging samen met mijn naasten 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten  

Wensen t.a.v. kleding , sieraden etc. : 

 

 

Opbaren 

O Thuis 
O Uitvaartcentrum  
O 24 uurs-kamer in uitvaartcentrum 
O Anders 
O De keuze laat ik over aan mijn naasten  

Speciale wensen: 

 

 

Gelegenheid tot bezoek voor 

O Iedereen die dit wenst 

O Besloten kring, te weten: 

 
 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Begraven of cremeren 

O Begraven 

o Begraafplaats: 

o Nieuw graf  

o Bestaand graf, nl.: 
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O Cremeren 

o Verstrooiing op het strooiveld van het crematoriumterrein 

o Verstrooiing elders 

o Bijzetting in: 

o Urnengraf 

o Urnenmuur 

o Een bestaand graf, nl.:  

o De keuze laat ik over aan mijn naasten 

O De keuze begraven of cremeren laat ik over aan mijn naasten 

Kist overledene 

Kisten zijn er in vele materialen en uitvoeringen bijvoorbeeld massief of gefineerd hout, onbewerkt 
of gelakt, eenvoudig of luxe van uitvoering. Voor de bekleding zijn er ook diverse mogelijkheden, 
bijvoorbeeld strak katoen, glanssatijn en/of gebruik maken van eigen doek. 

O Mijn wensen zijn:  

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Kennisgeving van overlijden 

Rouwkaarten:  

O nee 

O ja: 

o Kaart uit aangeboden collectie 

o Eigen ontwerp 

o Gedicht / foto / symbool: 

o De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Speciale wensen: 

 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 
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Advertentie 

O nee 

O ja: 

o Lokaal: 

o Regionaal: 

o Landelijk: 

o De keuze laat ik over aan mijn naasten 

O De keuze wel of geen advertentie laat ik over aan mijn naasten 
 
 

Via sociale media (bijv. telefonisch / e-mail / Facebook) 

O nee 

O ja: 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

 

Afscheidsbijeenkomst 

 Aanwezigen 

O Besloten kring: 

 

 

O Iedereen die dit wenst 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Locatie 

O Kerk:  

O Crematorium: 

O Thuis 

O Andere locatie: 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 
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Spreker / begeleider 

O Geestelijke: 

O Spreker Humanistische Uitvaart Begeleiding 

O Uitvaartbegeleider 

O Iemand anders: 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Gelegenheid geven voor toespraken 

O Ja:  

 

O Nee 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Muziek 

O Livemuziek (liedkeuze evt. aangeven): 

 

 

O Cd’s (muziekkeuze evt. aangeven): 

 

 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Speciale wensen (bijv. een koor, kleinkind dat instrument bespeelt etc.) : 
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Condoleance 

O Schriftelijke condoleance 

O Persoonlijke condoleance: 

o Voor de afscheidsbijeenkomst 

o Na de afscheidsbijeenkomst 

o Op een ander moment:  

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

 

Ontmoeting na de uitvaart 

O Wel ontmoeting na de uitvaart 

o Locatie: 

o De keuze laat ik over aan mijn naasten 

Speciale wensen t.a.v. de invulling: 

 

O Geen ontmoeting na de uitvaart 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

 

Vervoer  

O Rouwauto in de kleur:  

o Zwart 

o Grijs 

o Wit 

o De keuze laat ik over aan mijn naasten 

O Eigen auto 

O Anders (bijv. koets + paarden, uitvaartbus): 

O Volgauto’s  

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 
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Dragers 

O Familie/vrienden 

O Dragers via de uitvaartonderneming 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

 

Bloemen 

O Ja 

o Speciale wensen:  

o Geen speciale wensen 

O Nee 

O In plaats van bloemen een gift aan: 

O De keuze laat ik over aan mijn naasten 

 

Overige wensen/opmerkingen 
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Voor de nabestaanden is het prettig wanneer zij kunnen beschikken over een actuele adreslijst, 

voorzien van datum  en de wachtwoorden van sociale media waarmee zij na uw overlijden uw 

gegevens kunnen verwijderen van Facebook etc. 

 

 

Naam:  

Plaats: 

Datum:  

          Handtekening  
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