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In dit wensenformulier zijn de wensen opgenomen voor de uitvaart van: 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:………………………………………….Geboorteplaats:…………………………………………. 

Burgerlijke staat:  ○ Ongehuwd 

○ Gehuwd met | samenwonend met | geregistreerd partner van | weduwe of     

weduwnaar van ………………………………………………………………………………. 

○ Huwelijksdatum:………………………………….Plaats:……………………………… 

Ouder van: (bij minderjarige kinderen graag naam, voornaam, geboortedatum en -plaats invullen) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Huisarts:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………. 

Bovenstaande gegevens zijn van belang om aangifte te doen van overlijden bij de gemeente 

Heeft u een testament?   ○ Nee 

○ Ja, namelijk bij 

Notaris:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………  Heeft u een donorcodicil?  ○ Ja  ○ Nee 
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Heeft u een uitvaartverzekering?  ○ Nee 

○ Ja, namelijk bij 

Verzekeraar:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:………………………………………  Polisnummer:………………………………………………. 

Pensioenfonds/AOW 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………. 

Pensioennummer:………………………………………….:…………………………………………………………….. 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………. 

Pensioennummer:………………………………………….:…………………………………………………………….. 

Waar liggen uw belangrijke documenten? 

Trouwboekje:……………………………………………Verzekeringspapieren:……………………………………. 

Bankdocumenten:……………………………………..Anders nl:…………………………………………………….. 

Bankrekeningnummer(s):………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contracten:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Lidmaatschappen:…………………………………………………………………………………………………………. 

Abonnementen:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Donaties:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aanvullingen:…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Algemene informatie rondom uw uitvaart. 

Ik wil graag:  ○ Begraven worden 
   ○ Algemeen graf 
   ○ Familiegraf 

○ Natuurbegraafplaats 
○ Maakt me niet uit 

○ Gecremeerd worden 
○ Bijzetting in urnenmuur 
○ Urn voor thuis 
○ Uitstrooien 
○ Maakt me niet uit 

Voorkeurslocatie voor begraafplaats of crematorium:……………………………………………………………. 

Opbaren 

Locatie opbaring:  ○ Thuis op bed 
○ Thuis in de kist | opbaarplank | wade 
○ In uitvaartcentrum namelijk:…………………………………………………………… 
○ Anders namelijk:………………………………………………………………………….. 

 
○ De kist | wade is open en iedereen mag mij zien 
○ De kist | wade is open en alleen een kleine kring mag mij zien 
○ De kist | wade is gesloten 

 

Omschrijving kist | opbaarplank | wade 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Aankondiging | Drukwerk 

De adreslijst is gemaakt en ligt op de volgende plaats:…………………………………………………………… 

Advertentie:  ○ Geen advertentie 
○ Maakt niet uit  
○ Wel een advertentie in: ………………………………..en………………………………………. 
 

 
Gedachtenisprentjes:   ○ Geen prentjes 
     ○ Wel prentjes 

○ Maakt niet uit 
 
Dankkaartjes:   ○ Geen dankkaartjes 
     ○ Wel dankkaartjes 

○ Maakt niet uit 
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Kerkelijke uitvaart 

○ Nee, ik wil geen kerkelijke uitvaart 
○ Maakt me niet uit 
○ Ja, ik wil graag een kerkelijke uitvaart 
 
Kerk:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………Contactpersoon:……………………………………………. 
 
 
Afscheidsbijeenkomst 
○ Nee, ik wil geen afscheidsbijeenkomst  
○ Maakt me niet uit 
○ Ja, ik wil graag een afscheidsbijeenkomst 
 
Locatie:………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………… 

Bloemen 

○ Nee, ik wil geen bloemen 
○ Maakt me niet uit 
○ Ja, ik wil graag bloemen namelijk:………………………………………………………………………………… 
 
Muziek 
Ik zou het fijn vinden als de volgende muziek wordt gebruikt tijdens mijn uitvaart: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vervoer 

Ik heb de voorkeur voor een speciaal vervoermiddel op de dag van de uitvaart namelijk: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  



 
 

 

IBAN: NL30RABO 0349 6151 60 | KVK: 77008545 | BTW-id: NL003133408B17 

 

 

Aanvullende wensen 

Mochten er specifieke wensen zijn die niet voorkomen op dit formulier, kunt u deze hieronder 

kenbaar maken. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tot slot 

Met het invullen van dit wensenformulier geeft u uw nabestaanden een handvat voor wanneer zij 

moeten beslissen over uw uitvaart. 

Onderstaand kunt u aangeven hoe uw naasten dit wensenformulier kunnen interpreteren. 

○ Ik wil dat de wensen zoveel als mogelijk worden uitgevoerd. 
 

○ De wensen in dit formulier zijn een handleiding voor mijn naasten. Zij hebben ruimte voor    
eigen invulling. 

 

 

Uitvaartbegeleiding 

Ik wil graag dat mijn uitvaart begeleid wordt door: 

Unalome Uitvaartbegeleiding | Manuela Wiltenburg 
Overzicht 44  
3471 EE | Kamerik 
T | 06-50905152 
 
manuela@unalome-uitvaartbegeleiding.nl 
www.unalome-uitvaartbegeleiding.nl 
 
 
Datum:…………………………………………..  Plaats:………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………… 
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