Persoonlijke laatste wensen
Elk mens is uniek, afscheid nemen doe je op een persoonlijke wijze.
Nadenken en praten over de dood kan houvast bieden. Het is een waardevolle
gedachte voor u en uw dierbaren dat de uitvaart plaatsvindt zoals u dat graag
zelf wil.
Een passend afscheid kan voor u een besloten en ingetogen bijeenkomst
betekenen, of wellicht een grotere en meer uitgebreide viering. Welke wensen
u ook heeft, het is belangrijk dat deze bekend zijn. Anders laat u de keuzes aan
uw nabestaanden over, en dat kan op dat moment voor hen een extra zware
taak zijn. Als u dit uitvaartcodicil invult en bewaart op een plek die bekend is bij
uw dierbaren, is dit voor hen en voor u een hele zorg minder.

Mijn
laatste wens

Uitvaartcodicil

Heeft u vragen?
Mocht u, over dit codicil, of andere zaken vragen hebben, of wilt u hulp bij het
invullen van dit document? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met

Uitvaartstudio

Slakweg 7
6325 BH Berg en Terblijt
T: 043 - 852 3 258
E: info@uitvaartstudio.com
W: www.uitvaartstudio.com

persoonlijke gegevens

navolgend overzicht is door mij ingevuld om als basis te dienen bij het regelen

naam ........................................................................................ □ man

□ vrouw

en uitvoeren van mijn uitvaart.

voornamen ...........................................................................................................
roepnaam .............................................................................................................

algemene vragen

geboortedatum .................................... geboorteplaats ......................................

is er een (uitvaart)verzekering

burgerservicenummer ..........................................................................................

zo ja, bij ................................................ polisnummer .........................................

adres .....................................................................................................................

.............................................................. polisnummer .........................................

postcode .............................................. woonplaats ...........................................

.............................................................. polisnummer .........................................

telefoon ............................................... mobiel ...................................................

.............................................................. polisnummer .........................................

geloofsovertuiging
burgerlijke staat

□ ja

□ nee

..............................................................
□ ongehuwd

□ samenwonend

is er een deposito gestort?

□ ja

□ nee

□ gehuwd / geregistreerd partnerschap

zo ja, bij ................................................ depositonummer ..................................

□ weduwe / weduwnaar

.............................................................. depositonummer ..................................

naam partner ....................................... roepnaam ..............................................

.............................................................. depositonummer ..................................

geboortedatum .................................... geboorteplaats ......................................
medische informatie

is er een testament opgemaakt?

□ ja

□ nee

zo ja, bij notariskantoor

naam .....................................................

huisarts .................................................................................................................

adres ......................................................

adres .....................................................................................................................

plaats .....................................................

plaatsnaam ...........................................................................................................

telefoon..................................................

telefoon ................................................................................................................
in verband met formaliteiten kunnen de volledige namen van de ouders en/of
waarschuwen na overlijden

(minderjarige) kinderen nodig zijn

naam .....................................................................................................................

naam vader ...........................................................................................................

relatie ....................................................................................................................

naam moeder .......................................................................................................

adres .....................................................................................................................

naam kind ............................................ geboortedatum .....................................

postcode .............................................. woonplaats ............................................

naam kind ............................................ geboortedatum .....................................

telefoon ........................................... .... mobiel ...................................................

naam kind .................................... ........ geboortedatum .....................................

e-mail adres .........................................

naam kind .................................... ........ geboortedatum .....................................

tevens op de hoogte stellen

Uitvaartstudio, 043 - 852 3 258

ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap
□ ja □ nee
er is een donorcodicil opgemaakt

□ ja □ nee

bij mij is een pacemaker ingebracht

□ ja □ nee

uitvaartkist
voorkeur kist

(www.bogra.nl)

□ fineer		

□ vuren

□ massief

□ berken
□ kersen
□ eiken

mijn wens is om te worden

□ begraven

□ noten

□ gecremeerd

□ mahonie

□ naar wens van mijn nabestaanden
ik wens een uitvaart

□ in stilte

(www.vademus.nl)

□ eco print .............................................

(www.greencoffins.nl)

□ fair trade ............................................

(www.zavadi.nl)

□ gestoffeerd .........................................

□ in besloten kring

□ anders nl. ...........................................

□ in het bijzijn van belangstellenden

...............................................................

□ naar wens van mijn nabestaanden

kruisje op kist

□ ja

□ nee

□ met corpus

□ zonder corpus

□ licht koper

□ donker koper

□ ja

□ nee

adres ......................................................

□ dagblad

..............................

plaats .....................................................

□ editie

..............................

□ eigen kleding nl. ...............................

□ dagblad

..............................

□ lijkwade nl. .......................................

□ editie

..............................

□ naar wens van mijn nabestaanden

□ met (pas)foto □ kleur

opbaring
opbaren

kleding

□ thuis
□ mortuarium nl.

advertentie

naam .....................................................

overlijdensadvertentie

ik wil dat er op de plaats van opbaring gelegenheid is om afscheid te nemen

dankbetuigingsadvertentie

ja

□ nee

□ bezoek stel ik niet op prijs

□ dagblad

..............................

□ voor naaste familie

□ editie

..............................

□ voor iedereen die dat wenst

□ dagblad

..............................

□ naar wens van mijn nabestaanden

□ editie

..............................

□ met (pas)foto □ kleur

vervoer

drukwerk
rouwbrief 210 x 297 mm (gevouwen) □ nee		

□ ja, aantal .................

vervoer op de dag van de uitvaart

□ rouwauto

kleur ...........................

□ wit papier

□ creme papier

□ motor

□ koets met paarden

□ enkelzijdig

□ dubbelzijdig

□ tractor		

□ rouwfiets

□ 160 grams

□ 200 grams

□ uitvaartruck

□ uitvaartbus

□ anders nl. ...........................................

□ 250 grams
□ met (pas)foto □ kleur
rouwkaart

□ nee

□ ja, aantal .................

□ wit papier

□ creme papier

□ enkelzijdig

□ dubbelzijdig

□ nee

□ ja, aantal .................

route op de dag van de uitvaart

□ vanaf mortuarium

□ in stoet

□ vanaf woonhuis

□ in stoet

□ 173 x 115 mm (gevouwen)

□ anders nl. ...........................................

□ 160 x 160 mm (gevouwen)

.............................................................

□ 250 grams

□ 300 grams

□ met (pas)foto □ kleur
gedachtenisprentje

volgauto(‘s)

bloemen
bloemen op de kist

□ ja

......................

□ nee

□ nee

□ ja, aantal .................

bloemen waar ik van hou

□ wit papier

□ creme papier

in plaats van bloemen waardeer ik een donatie aan een goed doel

□ glossy papier

naam doel ............................................ □ ja

kleur ...........................

□ nee

□ 71 x 110 mm (gevouwen)
□ 85 x 130 mm (gevouwen)

uitvaartlocatie

□ 100 x 100 mm (gevouwen)

kerkelijke uitvaart

□ ja

□ nee

□ 250 grams

avondmis / avondwake

□ ja

□ nee

locatie uitvaartplechtigheid

naam .....................................................

□ 300 grams

□ met (pas)foto □ kleur

adres ......................................................
dankbetuiging

□ nee

□ ja, aantal .................

plaats .....................................................

□ wit papier

□ creme papier

telefoon..................................................

□ 173 x 115 mm
□ 250 grams

□ 300 grams

□ met (pas)foto □ kleur

condoleanceregister

□ ja

□ nee

muziekale opluistering

□ ja

□ nee

door .......................................................

indien begrafenis
voorkeur begraafplaats

indien crematie
naam .....................................................

□ Echt		

□ Eijsden

adres ......................................................

□ Geleen

□ Heerlen

plaats .....................................................

□ Kerkrade

nieuw graf

□ ja

□ nee

zo ja, soort graf

□ enkeldiep

voorkeur crematorium

ceremonie in crematorium

□ ja		

□ nee

zo nee, zie ‘uitvaartlocatie’

□ dubbeldiep

□ dubbel naast elkaar
zo nee, bestaand graf

grafnummer ..........................................

dienst geleid door

rechthebbende ......................................

□ spreker Uitvaartstudio
□ priester / geestelijke
□ vrienden en / of familie

afscheid op

□ graf

eerbetoon met

□ aarde □ strooibloemen

................................................................

□ wijwater

................................................................

kist laten dalen in aanwezigheid van

□ centrale afscheidsplek

namen sprekers

................................................................

□ nabestaanden

................................................................

□ alle aanwezigen
□ zonder familie en belangstellenden
□ naar wens van mijn nabestaanden

...............................................................

tekst voor crematiedienst bijgevoegd

□ ja

□ nee

indien mogelijk wil ik graag dat aan het eind van de viering de kist
gedenksteen op graf

□ ja

□ nee

□ blijft staan

tekst gedenksteen

...............................................................

□ daalt

...............................................................

□ naar wens van mijn nabestaanden

...............................................................
□ naar wens van mijn nabestaanden

muziek waar ik van hou
□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

in geval van bijzetting de grafsteen laten afhalen, bijletteren en terugplaatsen

□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

door steenhouwer

naam .....................................................

□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

adres ......................................................

□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

plaats .....................................................

□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

telefoon..................................................

□ live □ cd/mp3; titel ..................................... artiest .........................................

asbestemming

samenzijn bestemd voor

□ algemene nis
□ thuis

□ genodigden

□ columbarium, nl. ................................

□ alle aanwezigen

□ urnengraf, nl. ......................................

□ naar wens van mijn nabestaanden

□ bijzetting elders, nl. ...........................

□ anders nl. ...........................................

□ verstrooiing op terrein crematorium
□ verstrooiing op zee
□ verstrooiing op een dierbaar plekje,
nl. ..........................................................
□ naar wens van mijn nabestaanden
nabestaanden aanwezig bij verstrooiing / bijzetting
□ ja

□ ja

zo ja, voorkeur locatie

□ koffiekamer crematorium

□ nee

□ andere locatie nl.
naam .....................................................
adres ......................................................
plaats .....................................................
□ broodjes

□ vlaai

□ cake

□ soep

□ koffie en thee □ frisdrank
□ champagne

□ borrel met hapjes
traditionele koffietafel

□ zittend

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

samenzijn na uitvaart

□ bier en wijn

onderstaand kunt u specifieke wensen kenbaar maken

...............................................................................................................................

□ nee

□ naar wens van mijn nabestaanden

vorm samenzijn

□ naaste familie

□ buffetvorm

□ naar wens van mijn nabestaanden
□ anders nl. ...........................................
................................................................

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Dit codicil is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen
en het uitvoeren van mijn uitvaartwensen, dit onder voorbehoud dat mijn
wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn. Behoudens een
notarieel testament herroep ik hiermee alle eerder door mij schriftelijk,
mondeling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen en verklaar
ik deze wilsbeschikking vrijwillig en bij volle verstand te hebben ingevuld en
ondertekend. Mijn wens is dat de uitvaart verzorgd wordt door Uitvaartstudio.
getekend te .......................................... datum ....................................................

handtekening

...............................................................

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart
Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Persoonlijke
Uitvaart. Het keurmerk van de Stichting Keurmerk
Persoonlijke Uitvaart stelt diverse kwaliteitseisen aan
de uitvaartondernemer en garandeert ondermeer
dat de uitvaart geheel conform de wensen van
nabestaanden wordt uitgevoerd, waarbij persoonlijke
aandacht en betrokkenheid centraal staan. Wij bieden
derhalve een zeer persoonlijke uitvaart.
Nabestaanden waarvoor wij een uitvaart hebben mogen verzorgen kunnen
onze dienstverlening volgens diverse criteria beoordelen. Deze beoordelingen
zijn daarmee bepalend of wij het keurmerk mogen blijven voeren.

Toon Hermans Huis Maastricht
Uitvaartstudio is ambassadeur van het
Toon Hermans Huis Maastricht.

Slakweg 7
6325 BH Berg en Terblijt
T: 043 - 852 3 258 (24 uur per dag bereikbaar)
E: info@uitvaartstudio.com
W: www.uitvaartstudio.com
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