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Voor een passend afscheid

Wensen met het oog op de uitvaart van

Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Van der Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding. 
U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om geheel vrijblijvend dit wensenformulier met u te 
bespreken. Neemt u hiervoor telefonisch (013-5920048) of per e-mail (info@vleutenderix.nl) contact 
met ons op.

Harriet van der Vleuten en Francy Derix
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Bij dit wensenformulier

Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Liever gaan we dat gesprek uit de 
weg, terwijl het voor nabestaanden juist zo geruststellend en troostrijk is om te weten dat de ge-
maakte keuzes in overeenstemming zijn met de wensen van de overledene. 
Dit formulier nodigt u uit uw uitvaartwensen schriftelijk vast te leggen. 

Gebruik van dit formulier 
Met het invullen geeft u aan hoe ú vindt dat bepaalde aspecten van uw uitvaart eruit zouden moe-
ten zien. Sommige mensen leggen graag alles tot in de kleinste details vast, anderen beperken zich 
liever tot de grote lijn en laten de nadere invulling aan de nabestaanden over. Dit formulier is ge-
schikt voor beiden. Wie kiest voor alleen hoofdlijnen vult slechts die onderdelen in die daarop be-
trekking hebben. Met de leeggelaten vakjes geeft u aan dat u die aspecten overlaat aan de wensen 
en ideeën van uw nabestaanden. Voor wie alles liever tot in detail regelt, geeft het formulier een zo 
volledig mogelijk overzicht van de keuzes die doorgaans gemaakt worden bij een uitvaart. 

Op de website, www.vleutenderix.nl vindt u uitgebreide informatie en suggesties die u kunnen hel-
pen bij het maken van de verschillende keuzes. Een andere mogelijkheid is dat u dit formulier invult 
tijdens of na afloop van een gesprek met iemand van ons. Het voordeel daarvan is dat wij de diverse 
keuzes kunnen toelichten en illustreren met beeldmateriaal, en dat we goed op de hoogte zijn van 
wat er allemaal mogelijk is.

Bescherming van uw naasten
Het komt nogal eens voor dat mensen wensen kenbaar maken die niet voortkomen uit een persoon-
lijke voorkeur, maar ontstaan zijn vanuit de gedachte dat de naasten beschermd moeten worden.  
Iemand kiest bijvoorbeeld voor opbaring in een rouwcentrum om de familie zo min mogelijk te con-
fronteren met het lichaam van de overledene. Dat kan natuurlijk een prima inschatting zijn, maar 
bedenk ook dat het velen juist steun geeft om een dierbare nog enkele dagen in de buurt te mogen 
houden. Nog een voorbeeld. U wilt in ‘beperkte kring’ begraven worden om anderen niet tot last te 
zijn: ‘ze hoeven voor mij toch niet zo’n eind te reizen’. Wat vaak vergeten wordt, is dat actief afscheid 
nemen mensen helpt bij de verwerking van hun verdriet. Die vrienden aan de andere kant van het 
land willen misschien juist graag een paar uur rijden om afscheid van u te kunnen nemen! 

Tot slot
We raden u aan om uw uitvaartwensen te bespreken met uw naasten. Sommige keuzes kunnen 
moeilijk voor hen zijn. Wensen zijn vaak beter te begrijpen als je het verhaal erachter kent. Vertel in 
elk geval waar u dit formulier bewaart. Als u dat prettiger vindt, kunnen wij uw wensen ook registre-
ren in ons archief. Het is tenslotte ook mogelijk ons op basis van uw wensen en/of een kosteloos en 
vrijblijvend voorgesprek een kostenbegroting te laten maken.   
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In dit wensenformulier staan de wensen met betrekking tot de uitvaart van:

achternaam 

voornamen

adres postcode/woonplaats

telefoonnummer e-mail 

geboorteplaats/-datum

burgerlijke staat:

partner van / gehuwd met / ongehuwd / weduwe/weduwnaar van / gescheiden van:

naam

partner van / eerder gehuwd geweest met / weduwe/weduwnaar van / gescheiden van:

naam

aantal kinderen

namen kinderen

Dit wensenformulier heb ik besproken met:

naam 

adres woonplaats

De volgende persoon/personen heb ik opdracht gegeven om de zorg voor het regelen van  
de uitvaart op zich te nemen:

1  naam
 
    adres woonplaats

    telnummer
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2   naam

     adres woonplaats

     telnummer

Ik wens dat de volgende uitvaartonderneming wordt ingeschakeld:

naam        

telefoonnummer

Het navolgende is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en uitvoeren 
van mijn uitvaart.

Datum:        Handtekening:
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Mijn bedoeling met dit wensenformulier zou ik als volgt willen omschrijven:

	 Ik wil dat de in dit formulier omschreven wensen strikt worden uitgevoerd.

	  De in dit formulier omschreven wensen zijn bedoeld als richtinggevend voor mijn naasten. Ik 
laat hen alle ruimte voor eigen invulling, met uitzondering van de volgende punten:

	 I k laat mijn naasten alle ruimte voor een eigen invulling van mijn uitvaart. Alles wat ik in dit 
wensenformulier heb beschreven is slechts bedoeld ter ondersteuning  mochten zij het niet  
weten of er onderling niet uitkomen.

	 Anders, nl:

Als ik bij een onderwerp niets aangekruist of ingevuld heb, geef ik daarmee aan dat ik de invulling 
van dit onderdeel van de uitvaart overlaat aan mijn nabestaanden. 

U kunt er voor kiezen om naast en in aanvullig op dit wensenformulier, uw wensen weer te geven in 
een verhaal waarin u beschrijft: 
- wie u als mens bent, gezien door de ogen van uzelf en van uw naasten
- wie of wat u maakt tot de persoon die u geworden bent
- activiteiten die u ontplooit en waar u plezier aan beleeft
- muziek die u raakt
- symbolen en rituelen die een rol spelen in uw lezen
- gedachten en ideeen die u heeft over de dood  

Mijn levensovertuiging is te omschrijven als:
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Ik kies voor:
	(natuur)begraven
	cremeren
	resomeren wanneer dit wettelijk is toegestaan
	 ter beschikking stelling van de wetenschap. Mijn lichaam heb ik aangemeld bij het volgende  

ziekenhuis: 
 
     Neem in verband met ter beschikking stelling zo snel mogelijk na mijn overlijden contact op met: 

Laatste verzorging en opbaren 
	geen opbaring
	thuis
	uitvaartcentrum
	24-uurskamer in een uitvaartcentrum 

	op bed / opbaarplank / in kist
	koeling
	lichte balseming

laatste verzorging door 
	uitvaartverzorger
	uitvaartverzorger samen met: 
	iemand anders, te weten: 

kleding, sieraden, make-up: 

gelegenheid tot bezoek voor:
	iedereen die dit wenst
	besloten kring, te weten: 

Kennisgeving van overlijden
	geen rouwbericht 
	rouwbrieven/rouwkaarten
	voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid
	na afloop van de uitvaartplechtigheid

	digitaal rouwbericht 

	formaat, vorm: 
 

	afbeelding: geen / uit collectie / eigen, nl:  
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	 rouwadvertentie in: 
 

	via internet:

Bloemen
	sfeer: 

	kleur: 

	vragen om losse onverpakte bloem 
	geen bloemen

Kist, mand of wade 
	kist: eenvoudig / luxe / massief / mand / eco
	houtsoort: maakt niet uit / grenen / eiken / populier / vuren / ecoboard met printfolie / fineer
	kleur:
	bekleding:
	andere bijzonderheden: 

	wade, bijzonderheden:  
 

Afscheidsbijeenkomst 
stijl van de afscheidsbijeenkomst: ingetogen / religieus / informeel / klassiek / modern / uitbundig 
(feestelijk) 
 
aanwezigen:
	iedereen die dit wenst
	besloten kring, te weten: 
 
locatie afscheidsbijeenkomst: aula van een crematorium / kerk / thuis / andere locatie, nl:   
 
voorganger (leiding afscheidsbijeenkomst):  
 
toespraken:  ja / nee  
door: 
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schriftelijk condoleren
	middels een condoleanceregister voor aanvang van de afscheidsbijeenkomst
	online condoleancemogelijkheid
	door het meesturen van een inlegkaartje met de rouwkaart
	anders: 

muziek en aankleding:
	(live) muziek: 
 

	rituelen:
 

	aankleding van de ruimte (denk aan symbolen, kleuren, kaarsen, bloemen):
 
 

gedachteniskaartje (prentje)
	geen
	zonder foto
	met foto, nl:  

	andere afbeelding: 

	over de tekst: 
 

rouwvervoer
	rouwauto
	merk:
	kleur:

	volgauto’s
	uitvaartbus
	fiets
	eigen auto
	te voet
	anders: 

begeleiden van de baar 
	door personeel van de uitvaartonderneming  
	door naasten, te weten:
 
wijze van begeleiden: maakt niet uit / rijdende baar / met de hand dragen / schouderen  
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collecte voor: 
 
opname en/of livestream van de plechtigheid
	opname dienst (beeld en geluid)
	fotograaf
	geluidsopname
	geen opname 
	livestream 
 
(Natuur)begrafenis
(natuur)begraafplaats: 

reservering:  
bijzetting: 
nieuw graf: enkel / dubbel   speciaal gedeelte:  
 
afscheid nemen:
	op de centrale afscheidsplaats (indien aanwezig)
	bij het graf  
 
woorden: 
 
muziek: 
 
rituelen / anders:  
 
overledene laten dalen  
door: naasten / uitvaartonderneming
	in aanwezigheid van alle genodigden
	in besloten kring
	na afloop – als iedereen weg is - door de uitvaartonderneming

laatste groet bij het graf door middel van:  
	schepje zand
	bloemblaadjes
	anders, nl:

Crematie
crematorium: 

	mee naar ovenruimte door:
	 aanwezig zijn bij invoer door:  

 
 



013 592 00 48  
www.vleutenderix.nl

10

bestemming bloemen:
	 op speciale plaats bij crematorium
	 op het graf van:
	 anders, nl: 
 
 
Condoleance
	 geen condoleancebijeenkomst
	 op locatie van de afscheidsbijeenkomst
	 op een andere locatie, nl: 
 
consumpties
	 zoet
	 hartig
	 borrelhapjes
	 broodjes 
	 ook alcoholische dranken 
overige opmerkingen over de invulling van de condoleance:
 
 

Na afloop van de uitvaart

dankbetuigingen
	dankkaartjes
	dankadvertentie

gedenkteken/monument
	staand / liggend
	natuursteen 
	beplanting
	houten boomschijf
	ander materiaal, nl:
	te bestellen bij: 

asbestemming
	in urn 
	mee naar huis door de volgende persoon: 
	in columbarium op begraafplaats / crematorium
	in urnengraf
	urn bijzetten in het graf van:  
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model, materiaal urn: 

 
	as verstrooien
	op strooiveld crematorium
	op zee
	andere plaats nl: 

	verwerken in sieraden
	anders, nl: 

Zakelijke gegevens

Mijn adressenboekje is opgeborgen op de volgende plaats of is te vinden in het volgende bestand 
op mijn computer: 
 
 

Ik heb wel/niet een uitvaartverzekering afgesloten bij:
- naam maatschappij:
- polisnummer:

Ik heb een codicil (onderhands handgeschreven document waarin bijvoorbeeld het toewijzen van 
meubilair, kleding, boeken en sieraden aan nabestaanden wordt geregeld) en dit is opgeborgen op 
de volgende plaats:
 

Ik heb mijn laatste testament (officiële notariële acte) gedeponeerd bij de volgende notaris:

De volgende persoon heb ik bij notariële acte benoemd tot executeur:
 

In het donorregister heb ik de volgende keuze gemaakt:
	ik stel mijn organen en weefsel na mijn overlijden ter beschikking 
	ik stel mijn organen en weefels na mijn overlijden niet ter beschikking
	ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
	ik laat de beslissing over aan een specifieke persoon, nl: 
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De volgende bankgegevens zijn van belang:

Ik heb een abonnement op de volgende tijdschriften:

Ik ben lid van de volgende organisaties:

Aantekeningen


