
Document waarin de uitvaartwensen worden beschreven van...



Mocht u tijdens het invullen van uw 
uitvaartwensen vragen hebben, kunt 
u ons altijd bellen via 0599 - 61 11 45 

Ook wanneer u wilt weten wat de 
kosten van uw uitvaart ongeveer 
zullen zijn, kunt u ons bereiken 
via datzelfde telefoonnummer.

Spechtenhof 7
9502 SM  Stadskanaal
www.bertmulderuitvaartzorg.nl
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Voor u ligt een document 

waarin u uw uitvaartwensen 

kunt beschrijven. 

Niet het meest leuke onderwerp, 

maar wel belangrijk om eens 

over na te denken.

Na uw uitvaart moeten uw nabestaanden verder met de herinneringen. 
Een mooie en persoonlijke uitvaart draagt bij aan dat proces van ‘verder 
moeten zonder...’ Ook geeft het de nabestaanden rust als ze weten dat de 
zaken geregeld worden zoals u dat had gewild. Kortom, goed om eens 
over na te denken en het te beschrijven in dit document.

Wanneer u dit boekje volledig heeft ingevuld, kunt u het bewaren op 
een plaats waar uw toekomstige nabestaanden het weten te vinden. 
Zorg dus altijd dat er iemand van op de hoogte is dat u uw uitvaartwensen 
hebt beschreven.

Na het invullen kunt u het ook opsturen naar Bert Mulder Uitvaartzorg.
Wij zullen uw wensen dan registreren. Na registratie ontvangt u het origineel 
weer retour. Natuurlijk zullen wij discreet en zorgvuldig omgaan met uw 
uitvaartwensen.

Uiteraard kunt u uw uitvaart ook door ons laten verzorgen indien u elders een 
uitvaartverzekering hebt afgesloten of als u niet verzekerd bent. 
Veel uitvaartverzekeraars willen u graag laten geloven dat u uw uitvaart door 
hen moet laten verzorgen. Maar niets is minder waar! U bent altijd vrij om 
zelf te kiezen door wie u de uitvaart wilt laten verzorgen.

3



Personalia
Achternaam 

Voorna(a)m(en) 

Roepnaam 

Geboortenaam 

Geslacht   man       vrouw

Geboortedatum  

Geboorteplaats 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Nationaliteit 

BSN (Burger Service Nummer) 

Geloofsovertuiging  

Huisarts 

Notaris 

Burgerlijke staat
Burgelijke staat        Gehuwd       Alleenstaand      Gescheiden 

        Weduw(e)(naar)    Geregistreerd partner

Achternaam partner 

Voorna(a)m(en) 

Roepnaam 

Geboortenaam  

Geslacht    man        vrouw

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

BSN (Burger Service Nummer) 

Kinderen     Ja          Nee      Aantal 

Uitvaartverzekeringen
     Verzekeraar       Polisnummer        Waarde

1 )  € 

2 )  € 

3 )  € 
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Opbaring

Wanneer u bent overleden moet uw lichaam ergens worden opgebaard totdat de dag van de uitvaart 
daar is. Er zijn verschillende manieren van opbaren; op bed, in een open of gesloten kist, thuis of in een 
uitvaartcentrum. Tegenwoordig beschikken veel uitvaarcentra over een 24uurs opbaarkamer. 
Zo’n kamer is ideaal wanneer u een opbaring thuis wel zou willen maar u het bijvoorbeeld toch te 
confronterend vindt of dat er simpelweg de ruimte niet voor is. Een 24uurs kamer kunt u in de meeste gevallen 
persoonlijk inrichten gedurende periode van opbaren. En de naam zegt het al: uw nabestaanden hebben 
24 uur per dag toegang tot de rouwkamer, zonder voor ieder bezoek een afspraak te moeten maken.

Wanneer ik overleden ben wil ik...
  thuis worden opgebaard

  op bed    in een open kist      in een gesloten kist

  in een uitvaartcentrum / andere locatie worden opgebaard

 Beschrijf hier het uitvaartcentrum / andere locatie waar u wilt worden opgebaard:

 

 

  dat mijn nabestaanden beslissen waar ik word opgebaard

 

Het type kist dat ik wens is als volgt:
 Beschrijf  hier uw type kist: (u kunt ook een van de afbeeldingen hiernaast aanvinken)

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

De kleding die ik aan wil:
 Beschrijf hier uw kleding:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Persoonlijke voorwerpen die ik in mijn kist wil:
 Beschrijf hier uw persoonlijke voorwerpen:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen
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Begraven of cremeren

Wanneer ik overleden ben, wil ik dat mijn lichaam...

Afscheids- / Rouwdienst

Ik wil dat er een afscheids- / rouwdienst wordt gehouden in...
  de aula van de begraafplaats / het rouwcentrum

  de kerk

 Hieronder de gegevens van de kerk invullen:

 

 

  een ander gebouw

 Hier kunt u de gegevens van de betreffende locatie invullen:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Sprekers

(Dit kan ook de voorganger van uw kerk zijn of een ingehuurde spreker) Vanzelfsprekend hebben wij ook de 
mogelijkheid om een spreker voor u te boeken als u zelf geen spreker kent.

Ik wil dat tijdens mijn afscheid de volgende personen zullen spreken:
1  )    5 ) 

2 )   6 ) 

3 )    7 ) 

4 )    8 ) 

  wordt begraven
Hieronder kunt u de plaats aangeven waar u wilt 
worden begraven. Indien er al een bestaand (familie) 
graf is, graag zo volledig mogelijk invullen welk graf 
dat is.

  wordt gecremeerd
Hieronder kunt u aangeven in welk crematorium de 
crematie moet plaatsvinden. Deze keuze heeft niets 
te maken met wat er later met de as gebeurd.
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Muziek

Tijdens uw afscheid kan er naar muziek worden geluisterd of er kunnen liederen worden gezongen. 
Natuurlijk is een combinatie van beiden ook mogelijk. Wanneer u, indien er gezongen gaat worden, 
voorkeur heeft voor een bepaalde organist, kunt u dit hieronder ook aangeven.

Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat men voor andere vormen van live muziek kiest. U kunt hierbij 
denken aan een zanger(es), pianist(e), harpist(e), trompetist(e), combo of iets dergelijks. Wellicht is er een 
muzikaal familielid die e.e.a. ten gehore wil brengen?

Ik wil dat tijdens mijn afscheid de volgende muziek 
wordt geluisterd en/of gezongen:
Vul duidelijk in welke versie en/of van welke artiest

1  )  6 ) 

2 )  7 ) 

3 )  8 ) 

4 )  9 ) 

5 )  10) 

 Naam organist/muzikant (indien gewenst):

 

 Hieronder kunt u uw wensen invullen m.b.t. eventuele live muziek:

 

 

Opname van de plechtigheid

De mogelijkheid bestaat om op verschillende manieren een opname te laten maken van de gehele uitvaart 
of een gedeelte daarvan. Er zijn situaties waarin zo’n opname en belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
verwerkingsproces. Ook wanneer bepaalde familieleden en/of vrienden niet bij de uitvaart aanwezig kunnen 
zijn, kan een opname uitkomst bieden. Ook live stream behoort tot de mogelijkheden.

Ik wil dat er tijdens mijn afscheid op de volgende 
manier opnames worden gemaakt:
(U kunt meerdere opties aanvinken)

  Audio opname   Video opname   Foto’s    Live stream

  Geen opname    Mijn nabestaanden mogen dit beslissen
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Condoleren

Met betrekking tot het houden van een condoleance zijn er vele mogelijkheden. Zowel het moment als de invulling ervan 
kunnen variëren; er kan gekozen worden voor meerdere momenten van condoleren, voor slechts één moment of alleen een 
schriftelijke vorm van condoleren.

Ik wil dat een condoleance plaatsvindt...

  op de avond voorafgaand aan de dag van de uitvaart

  op de  dag van de uitvaart vóór de plechtigheid

  op de dag van de uitvaart na de plechtigheid

  mijn nabestaanden mogen dit beslissen

(U kunt hierboven meerdere opties aanvinken)

Ik wil dat er een condoleancebijeenkomst wordt gehouden in...

  de aula van de begraafplaats / het crematorium

  de kerk

 Hier kunt u de gegevens van de kerk invullen:

 

  een ander gebouw

 Hier kunt u de gegevens van de betreffende locatie invullen.

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

 Hieronder kunt u uw wensen invullen m.b.t. de stijl van de condoleance:
 Bijvoorbeeld of het formeel of juist informeel moet zijn en welke personen er in de 
 condoleance-rij zullen plaatsnemen.
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Indien de condoleance vóór de uitvaart plaatsvindt wil ik dat...

  de kist open is zodat iedereen afscheid kan nemen 

  de kist gesloten is en er een foto op staat

  de kist gesloten is en dat er geen foto op staat

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

  er kaarsen branden bij de kist                 er geen kaarsen branden bij de kist

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Ook wanneer er geen condoleance plaatsvindt voorafgaand aan de uitvaartplechtigheid is het in veel gevallen 
wel mogelijk om een moment van ‘afscheid nemen’ in te plannen. In zo’n geval kan iedereen voordat men in de 
aula / kerkzaal plaatsneemt afscheid nemen bij de geopende of gesloten uitvaartkist.

Catering

Wat betreft de catering tijdens de condoleance kunt u eroor kiezen voor bijvoorbeeld koffie, cake en broodjes. 
Een glaasje wijn, jus d’ orange, een bittergarnituur of een gebakje van uw favoriete bakker behoren ook tot de 
mogelijkheden.

 

                                                 Niets moet; kijk gewoon wat bij u past!

 Hieronder kunt u uw wensen invullen m.b.t. de catering tijdens de condoleance:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mijn nabestanden mogen dit beslissen



Rouwdrukwerk

Het rouwdrukwerk is een belangrijk onderdeel. De manier waarop het is vormgegeven zegt al erg veel. 
Het drukwerk kan eenvoudig, maar ook met een mooie foto of afbeelding. Wilt u graag voorbeelden 
zien van rouwdrukwerk? Maak dan gerust een afspraak.

Hieronder kunt u aangeven welke vormen van drukwerk gewenst zijn:

  Rouwkaart             Dankkaartje            Bidprentje  

  Liturgie / Programmaboekje

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

U kunt hierboven meerdere opties aanvinken.

 Beschrijf  hier hoe uw rouwkaart eruit mag zien:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

 Beschrijf hier hoe uw dankkaartje / bidprentje eruit mag zien:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

 Beschrijf hier hoe uw liturgie / programmaboekje eruit mag zien:

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Advertentie

 Noteer hier in welke krant(en) een advertentie geplaatst mag worden:

  1  )  

 2 )  

 3 )  

 4 )  

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen
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Tekst voor de rouwkaart

Hieronder kunt u de tekst schrijven die op de rouwkaart mag komen:

Regel ter kennisgeving van overlijden:

Volledige naam:

Geboortedatum: 

                  

Gedicht of Bijbeltekst boven de kaart:

Eventueel roepnaam:

Hier komt de datum van overlijden

Namen ter ondertekening:

Correspondentieadres:
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Rouwvervoer

Met betrekking tot rouwvervoer is er veel mogelijk. Buiten de traditionele zwarte rouwauto kunt u ook kiezen 
uit diverse kleuren. Ook andere vormen van vervoer zijn mogelijk zoals o.a. een rouwkoets of een uitvaartbus.

Hieronder kunt u aangeven welk type vervoer u wenst:

  Standaard zwarte of grijze rouwauto    Witte rouwauto

  Anders, namelijk: 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Zijn volgauto’s gewenst:

  Ja    Nee      Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Dragers en het laatste afscheid

Ik wil dat tijdens mijn afscheid mijn kist gedragen / 
begeleid wordt door:

  Familieleden / vrienden

  Dragers van de uitvaartonderneming

  Mijn nabestaaanden mogen dit beslissen

Hier kunt u de namen invullen indien de dragers uit de familie- en/of vriendenkring komen:

1  )    4 ) 

2 )   5 ) 

3 )  6 ) 

Bij het laatste afscheid op de begraafplaats / 
in het crematorium wil ik dat...

  de klok luidt*   de kist volledig daalt*  

  de kist tot maaihoogte daalt*           de kist niet daalt

  de naaste familie het graf / de aula als eerste verlaat

  de naaste familie het graf / de aula als laatse verlaat
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Bloemen

Hieronder kunt u uw wensen beschrijven m.b.t. bloemen bij uw uitvaart:

  Ik wil geen bloemen bij mijn uitvaart

  Ik wil alleen bloemen van de naaste familie

  Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

 Indien bloemen gewenst zijn kunt u hier specifieker uw wensen beschrijven:

 

 

 

 

Grafmonument

 Hieronder kunt u uw wensen beschrijven m.b.t. een eventueel grafmonument:

 

 

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Asbestemming

 Hieronder kunt u beschrijven wat er na de crematie met de as moet gebeuren:

 

 

 

 

  Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

13



Aanvullende wensen

 Op deze twee pagina’s  kunt u al uw extra wensen kwijt. U kunt hier bijvoorbeeld 
 noteren wie er wel of geen kaart dienen te krijgen, welke personen uw uitvaart 
 mogen bijwonen of juist niet en wie de laatste verzorging mag verrichten 
 voorafgaand aan de opbaring. Kortom, ruimte genoeg om alles op te schrijven. 

 Natuurlijk kunt u deze pagina’s ook als adressenlijst gebruiken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door:

  Ja     Nee      Mijn nabestaanden mogen dit beslissen

Plaats:  Datum:    

Handtekening: 
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betrokken  -  betrouwbaar  -  betaalbaar


