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Over dit wensenboekje 
Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene voor de uitvaart zijn. Dat maakt 

een moeilijke en verdrietige situatie nog moeilijker. Daarom hebben wij dit boekje samengesteld om 

u de gelegenheid te geven op te schrijven op welke wijze u later uw uitvaart geregeld wilt hebben. 

Het gaat in dit boekje om uw persoonlijke wensen; om uw ideeën over de wijze waarop later uw 

uitvaart verzorgd moet worden. 

 

Vanzelfsprekend hoeft u alleen die onderdelen in te vullen die u van belang vindt om vast te leggen. 

We raden u aan, om aan een voor u belangrijke of betrouwbare persoon te vertellen dat u dit 

wensenboekje heeft ingevuld en waar u dit bewaart.  

  

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Persoonlijke gegevens 
 

Ondergetekende, 

 

 
Naam   

Voornamen   

Adres   

Postcode  Plaats 

Geboortedatum  Geboorteplaats 

Geslacht Man / Vrouw  

BSN nummer   

 

 

 

 

Heeft de hierna volgende wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken na het overlijden en bij 

het regelen van zijn/haar uitvaart. 

 

 
Vastgelegd op   te 

 
 
   

 

  

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Aanvullende persoonlijke gegevens 
 

Nationaliteit   

Geloofsovertuiging   

Lid van (kerk of genootschap)   

   

 

 

 Burgerlijke staat   

 Ongehuwd   

 Gehuwd   

 Geregistreerd partnerschap   

 Samenwonend   

 Weduwe/weduwnaar   

 Gescheiden   
 

 

 
Naam partner   

Voornamen    

Geslacht Man / Vrouw In leven    Ja/nee 

Adres   

   

   

   

   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Gegevens ouders 

 
Naam ouder 1   

Voornamen    

Geslacht Man / Vrouw In leven    Ja/nee 

Adres   

   

Naam ouder 2   

Voornamen   

Geslacht Man / Vrouw In leven    Ja/nee 

Adres    

   

 

 

Gegevens minderjarige kinderen 

 
Naam kind  1   

Voornamen    

Geslacht Man / Vrouw  

Adres   

   

Naam kind 2   

Voornamen   

Geslacht Man / Vrouw  

Adres    

   

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Naam kind 3   

Voornamen    

Geslacht Man / Vrouw  

Adres   

   

Naam kind 4   

Voornamen   

Geslacht Man / Vrouw  

Adres    

   

 

Overige informatie 

 
Ik heb een testament  Ja / nee 

Dit is op te vragen bij    

Als executeur testamentair heb ik aangewezen   

Mijn trouwboekje is opgeborgen in   

Ik heb een donorcodicil  Ja / nee 

Ik draag een pacemaker of icd  Ja / nee 

Ik heb een uitvaartverzekering  Ja / nee 

Dit is op te vragen bij   

Het polisnummer is   

Ik ben lid van de Uitvaartvereniging Daarle  Ja / nee 

Ik ben lid van de St. Bijzondere Begraafplaats Daarle  Ja / nee 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Mijn wensen 

Ik stel het op prijs als bij mijn overlijden aanwezig kunnen zijn   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Van mijn overlijden moeten de volgende personen / instellingen direct op de 
hoogte worden gesteld   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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De uitvaart   

 Ik wil verzorgd worden door   

 Aflegster   

 Familie samen met aflegster   

 Alleen familie   
 

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Ik wil opgebaard worden   

 Thuis, op bed    

 Thuis, in de kist   

 In een rouwcentrum   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

Overige wensen   

 Kleding   

 Sieraden   

 Haar / make-up   

 Mijn sieraden wil ik om blijven houden   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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 Voor de uitvaartkist heb ik de voorkeur voor    

 Spaanplaat   

 Eiken   

 Vuren   

 Milieuvriendelijk   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Laatste rustplaats    

 Begrafenis op   

 Bij bestaand graf  naam 

   

  overlijdensdatum 

   

 Zie asbestemming   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

  

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/


 
 

 Uitvaartvereniging “Daarle en omstreken”  |  www.uitvaartverenigingdaarle.nl 10 

 

Ik wil dat de kist   

 Blijft staan   

 Helemaal daalt   

 Daalt tot  maaiveld (bovenkant aarde)   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

 
   

 

Mijn wens voor de laatste groet is   

 Schepje zand op de kist   

 Langs het graf lopen   

 Bloemen op de kist   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

 
   

 

Crematie   

 Na afloop van de plechtigheid blijft de kist staan 

 Ik wil niet begeleid worden naar de oven 

 Ik wil begeleid worden door mijn naaste(n) naar de oven (indien mogelijk) 

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over  

 Andere wensen:   

 
   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Asbestemming   

 Mijn as ter beschikking stellen aan mijn nabestaanden 

 As bijzetten in bestaand graf (zie laatste rustplaats) 

 As verstrooien op begraafplaats Daarle 

 As verstrooien bij crematorium (indien mogelijk) 

 Urnentuin bij crematorium 

 Urnengraf op begraafplaats 

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over 

 Andere wensen:  

  

Monument   

 Steen   

 Tekst   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Ik wens een uitvaart vanuit    

 Huis   

 Kerk    

 Uitvaartcentrum   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Condoleance    

 Tijdstip   

 Thuis   

 In uitvaartcentrum   

 Kerk   

 Ik wil een condoleanceregister   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

De plechtigheid wordt geleid door   

 Geestelijke   

 Uitvaartspreker   

 Anders   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Invulling plechtigheid   

 Muziekwensen   

 Live muziek   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Afscheid   

 Alleen familie   

 Alleen familie en vrienden   

 Familie, vrienden en belangstellenden   

 In besloten kring   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Rouwkaarten   

 Geen rouwkaarten versturen   

 Wel rouwkaarten versturen   

 Tekst  wensen   

 Illustratie wensen   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

Adressenlijst   

 Mijn adressenlijst bewaar ik op de computer   

 Mijn adressenlijst bewaar ik in een kast   

 Locatie    

 Het samenstellen laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Advertenties   

 Geen advertenties   

 Advertentie(s) in   

   

 Tekst van rouwkaart overnemen   

 Andere tekst, namelijk   

   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

   

 

Bloemen   

 Ik wil geen bloemen   

 Mijn wens omtrent bloemen   

   

 Vermeld dit op de kaart   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

  

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/


 
 

 Uitvaartvereniging “Daarle en omstreken”  |  www.uitvaartverenigingdaarle.nl 15 

Beeldopnames   

 Ik wil geluidsopnames van de uitvaart   

 Ik wil foto’s van de uitvaart   

 Ik wil een film van de uitvaart   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Vervoer   

 Rouwauto,  (kleur) wens    

 Wel volgauto(‘s)   

 Geen volgauto(‘s)   

 Mijn voorkeurs route is   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

Dragers   

 Familie   

 Vrienden   

 Buren   

 Uitvaartvereniging   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Na afloop van de plechtigheid   

 Is er geen samenkomst   

 Is er een samenkomst    

 Mijn voorkeurs locatie is   

 Is er koffie/thee met brood   

 Is er koffie/thee met cake   

 Is er fris/wijn/bier met hapjes   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

 

Gedachteniskaartjes en dankbetuigingen   

 Geen dankbetuiging versturen   

 Dankbetuiging versturen   

 Dankbetuiging in kerkblad   

 Dankbetuiging in de krant   

 Gedachteniskaartjes uitdelen   

 Dat laat ik aan mijn nabestaanden over   

 Andere wensen:   

   

 

 

  

http://www.uitvaartverenigingdaarle.nl/
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Overige wensen of opmerkingen 
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