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1.    Voorwoord 

 
Bij dit wensenformulier 
Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Liever gaat men een dergelijk 
gesprek uit de weg. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troos- 
tend zijn als je weet dat de keuzes die je maakt in overeenstemming zijn met de wensen van de 
overledene. Opdat uw naasten weten wat uw wensen zijn ten aanzien van uw eigen uitvaart, kunt 
u uw ideeën op papier zetten, bijvoorbeeld door dit wensenformulier in te vullen. 

 

 

Gebruik van dit formulier 
Dit formulier biedt u de mogelijkheid, naast het noteren van gegevens, uw wensen voor de uit- 
vaart aan te geven. Er zijn veel keuzemogelijkheden. Natuurlijk hoeft u niet bij alle onderwerpen 
een keuze te maken. U kunt het zien als ideeën om u te inspireren, het laat zien wat er allemaal 
mogelijk is. Sommige mensen leggen alles tot in de kleinste details vast. Anderen beschrijven 
slechts in grote lijnen hun uitvaart. Het formulier biedt diverse mogelijkheden. U hoeft alleen de 
onderdelen in te vullen die voor u van belang zijn. Als u bij een onderdeel niets aankruist of invult, 
geeft u daarmee aan dat u dat onderdeel van de uitvaart overlaat aan de wensen en ideeën van uw 
nabestaanden. U kunt het formulier ook invullen in of na een gesprek met Grummel 
Uitvaartzorg. Wij raden u aan uw beschreven wensen aan voor u belangrijke personen te geven 
of hen te vertellen waar zij uw wensen kunnen vinden. U kunt denken aan uw partner, 
kinderen, familieleden, vrienden maar ook een notaris en/of Grummel Uitvaartzorg. 

 

 

Het is aan u de keus het in te vullen, er nog eens over na te denken of de keus over te laten aan 
uw nabestaanden. 

 

 
Om dit wensenformulier  rechtsgeldig te laten zijn,  moet deze eigenhandig  en geschreven zijn inge- 
vuld, gedateerd en ondertekend. 
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Bescherming van uw naasten 
Het komt nogal eens voor dat iemand wensen kenbaar maakt die niets te maken hebben met per- 
soonlijke voorkeuren, maar alles met het willen beschermen van hun naasten. Zij kiezen bijvoor- 
beeld voor opbaring in een rouwcentrum, zodat de naasten niet te veel geconfronteerd  worden 
met de overledene. Dit kan een prima keuze zijn, maar bedenk ook dat het juist steun kan geven 
om degene van wie je houdt nog een paar dagen bij je te houden. Vraag u af of uw naasten op deze 
manier beschermd willen worden. Of men wil in ‘ beperkte kring’ begraven worden om te voor- 
komen dat men ‘om mij nog helemaal moet gaan reizen’. Niet zelden wordt bij deze bescherming 
vergeten dat actief afscheid nemen naasten helpt bij het verwerken van het verdriet. Misschien 
willen die vrienden die aan de andere kant van het land wonen heel graag afscheid van u komen 
nemen omdat ze veel van u hebben gehouden. 

 
 
 

Tot slot 
Bespreek  met uw naasten wat uw wensen zijn ten aanzien van uw uitvaart. Misschien zijn 
sommige wensen moeilijk voor hen of kunnen zij uw wensen beter begrijpen als ze uw verhaal 
erachter kennen. 

 

 

U kunt dit formulier zelf bewaren, zodat u op elk moment veranderingen kunt aanbrengen. Heeft 
u nog vragen bij het invullen of wilt u na het invullen een kostenbegroting van de uitvaart, dan 
kunt u contact opnemen met Grummel Uitvaartzorg. 
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2.    Gegevens 
 

2.1   Persoonlijke gegevens 
Naam                     …………………………......…………............................….   m      v 
Adres                     ………………………………........……….....................…......……. 
PC en Woonplaats ………………………………........………………........………......... 
Telefoon        ……………………………………………….............………............ 
Email adres           …………………………………………........………......................... 
Geboortedatum ……………………………………………........……….…................ 
Geboorteplaats ………………………………………………........……........…......... 
Burgerlijke staat     ……………………………………………........………........…......... 

 

 

Indien van toepassing: 
partner van            ………………………………………………......…….….................. 
Ouder van             ………………………………………………......…….….................. 
Levensovertuiging  …………………………………………………....…......................... 

 

 
Voor het doen van aangifte van het overlijden is het prettig dat ook onderstaande gegevens bekend zijn. 
Indien gewenst kunt u deze ook vermelden. 
Weduwe (naar) van ………………………………………………….....…….…............... 
Naam vader           …………………………………………………....…….…................ 
Naam moeder        …………………………....……………………....…….…................ 

 

 

2.2   Belangrijke personen 
Ik vind het fijn als de volgende persoon/personen  zorg wil(len) dragen voor mijn uitvaart. 
U kunt hier bijvoorbeeld ook ‘de kinderen’ vermelden en verwijzen naar 1 contactpersoon. 

 

 

Naam                     …………………………………………………...…….…................. 
Adres   …………………………………………………...…….…................. 
Woonplaats ………………………………………………...…….…..................... 
Telefoon        …………………………………………………..…….….................. 
Relatie                   …………………………………………………………..…….…...... 

 

 

Naam                     …………………………………………………...…….…................. 
Adres   …………………………………………………..…….….................. 
Woonplaats …………………………………………………...…….…................. 
Telefoon        …………………………………………………..…….….................. 
Relatie                   …………………………………………………………..…............... 
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2.3 Zakelijke gegevens  

 Huisarts 
Adres 
Woonplaats 
Telefoon 

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

 
 

Ik heb het donorregistratieformulier ingevuld en verzonden 
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de 

□ ja □ nee 

medische wetenschap formulieren bijvoegen 
Ik geef toestemming  tot obductie - sectie 
Ik heb een uitvaartpolis/levensverzekering 

□ ja 
□ ja 
□ ja 

□ nee 
□ nee 
□ nee 

 

De nalatenschap is door mij geregeld in de vorm van een 
  

□ testament   □ codicil   □ legaat   
 

Notaris Dhr./Mevr.         …………………………………………………………...……. 
Adres                             ……………………………………………………………...…. 
PC en Woonplaats         ……………………………………………………………...…. 
Telefoon                         ……………………………………………………………...…. 

 

 

Mijn adressenbestand is te vinden op de volgende plek 
……………………….....…...……………………………………………………..……. 

 

 

Financiële gegevens 
Bank rekeningnummer  ……………………………………………………….....…...… 
Gemachtigde     ………………………………………………….……...…….... 
Deposito bij en nummer ………………………………………………………....…….... 
Levensverzekeringspolis ………………………………………………...…….……....… 
Pensioen      ………………………………………………...…….…....…… 
Uitvaartpolis                  ………………………………………………..……......……… 
De papieren zijn te vinden op de volgende plaats 
……………………….....…...………………………………………………….…..…… 
……………………….....…...………………………………………………….…..…… 
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3.    Mijn wensen ten aanzien van verzorgen, opbaren en afscheid nemen. 

 
Laatste verzorging 
Indien mogelijk wil ik graag na mijn overlijden door de volgende persoon/personen 
worden verzorgd 
Naam                         ………………………………………………….......………....…. 
Naam                         ……………………………………………………...........………. 

 

 

Opbaring 
Ik wil dat ik word opgebaard 
□ Op een bed (indien mogelijk) 
□ Op een draagbaar 
□ In een kist 

 
Mijn wensen voor een kist of draagbaar zijn 
Model            …………………………………………………………………… 
Houtsoort                  …………………………………………………………………… 
Ander materiaal         …………………………………………………………………… 
Kleur …………………………………………………………………… 
Beschilderd/bewerkt …………………………………………………………………… 
Bekleding                  …………………………………………………………………… 
□ Te bepalen door nabestaanden uit de kistencalalogus 

 

Ik wil worden opgebaard in (dit kan thuis zijn, bij nabestaanden of elders) 
…………………………….....…...……………………………………………….……. 
…………………………….....…...……………………………………………….……. 
□ Te bepalen door nabestaanden 
 
Vóór de uitvaart mogen mensen van mij afscheid komen nemen 
□ Ja 
□ Nee 
□ Een beperkt gezelschap, te weten 
……………………….....…...……………………………………….……………….…. 
……………………….....…...……………………………………….……………….…. 
……………………….....…...……………………………………….…….………….… 

 

 
 

Mijn overige wensen bij het afscheid nemen zijn 
Consumpties ……………………………………………………………...…………….. 
Muziek         ……………………………………………………………...…………….. 
Locatie ……………………….....…...…………………………………….……….……………. 
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4.    Mijn wensen voor de rouwkaart en advertenties 
 

Ik wil dat er een rouwkaart wordt verzonden                   □ ja        □ nee       □ achteraf 
 
 
 

 

Papiersoort      ……………………………………………………………..…...…… 
Kleur papier          ……………………………………………………….….…………... 
Lettertype       …………………………………………………….…….…………... 
Kleur drukinkt       …………………………………………………….…….…………... 

 

Afbeelding (een bestaande foto, tekening, schilderij  of voorkeur voor een afbeelding) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 

 

 

Wat betreft de tekst voor de rouwkaart wil ik de volgende (persoonlijke) uitspraak, lijfspreuk, 
(delen van) een gedicht en/of heb ik voorkeur voor een bepaalde woordkeus. 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
□ Te bepalen door nabestaanden 
 
Ik wil dat er een rouwadvertentie wordt geplaatst                                □ ja             □ nee 
□ Lokaal, namelijk        ……………....………………………………………………… 
□ Regionaal, namelijk   ……………...………………………………………….……… 
□ Landelijk, namelijk    ……………...………………………………………….……… 
 
Ik wil dat er een bedankkaart wordt verzonden                                    □ ja             □ nee 
bijzonderheden (b.v. foto, tekening, handgeschreven door nabestaanden, tekst) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
 
Ik wil dat er een bedankadvertentie wordt geplaatst                             □ ja             □ nee 
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5.    Mijn wensen voor de uitvaart 

 
5.1   Algemene wensen 

Mijn wens voor de uitvaart is 
□ Iedereen is welkom 
□ De gehele uitvaart in besloten kring De ‘besloten’ kring bestaat voor mij uit 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 

 

 
□ Een deel van de uitvaart in besloten kring  
………………………..………………………………………………………………… 

 

 
 

 

Uw wensen voor de invulling van de afscheidsdienst kunt u aangeven bij 5.5. 
Ik wens een            □ Begrafenis    □ Crematie (U kunt verder gaan bij 5.3.) 
 
 

5.2   Begrafenis 
Naam en plaats van de begraafplaats 
………………………..………………………………………………………………… 

 

Ik wil worden begraven in een  

□ Algemeen graf, eventueel speciaal gedeelte……………... ………… …………….. 
□ Eigen graf (‘huurgraf ’), eventueel speciaal gedeelte…….. …………. …………..… 
□ Eigen graf, plaats al uitgezocht Vak ………… Nummer ……………… 
□ Bijzetting in bestaand familiegraf Vak ………… Nummer ……………… 

 

Wat betreft het dalen van de kist heb ik de volgende wensen 
□ Nee, de kist daalt niet 
□ Ja, de kist daalt tot maaiveld 
□ Ja, de kist daalt geheel. Als het kan met                               □ liftje          □ touwen 
□ Ja, de kist daalt alleen in aanwezigheid van 

………………………..………………………………………………………… 
 

Overige wensen voor de begrafenis zijn  
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...……………………………………………
……….…………………………………………………………………… 
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5.3   Crematie 

Naam en plaats van het crematorium 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 

De kist/draagbaar moet aan het einde van de afscheidsdienst 
□ Blijven staan 
□ Onttrokken worden aan het gezicht (bijvoorbeeld dalen of wegschuiven) 

 
Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld  of nabestaanden wel of niet  meegaan naar  de 
ovenruimte of dat de bijeenkomst in het crematorium in besloten kring is) 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....….... 
 

5.4   Dragen van de kist/draagbaar 
Ik wil dat ik word gedragen door  
 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 
Ik heb de volgende wensen voor het dragen 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
 

 

5.5  Afscheidsdienst 
Ik wil de sfeer tijdens de afscheidsdienst graag in het kort omschrijven als 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 

Ik heb de volgende wensen voor de aankleding tijdens de afscheidsdienst 
□ Kaarsen 
□ Waxinelichtjes 
□ Bloemen ten afscheid 
□ Persoonlijke briefjes en kaarten 
□ Bijzondere (kring-)opstelling 
□ Bijzondere aandacht voor (bijvoorbeeld kinderen) 
□ Overige wensen, namelijk 

…………………….....…...…………………………………………………….…… 
…………………….....…...…………………………………………………….…… 
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De afscheidsdienst vindt bij voorkeur plaats in  
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

Er moet een voorganger zijn (vermeld ook de levensvisie)                      □ ja             □ nee 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 
Als u een kerkdienst wenst, kunt u hier bijzonderheden vermelden (zoals Eucharistie, soort 
mis, Avondwake  vooraf, te zingen liederen, te lezen teksten) 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 

Op mijn uitvaart mogen er toespraken gehouden worden 
□ Nee 
□ Ja, indien mogelijk door 

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

 
Ik wil dat er naar muziek geluisterd wordt 
□ Nee 
□ Ja, namelijk Live, te weten 

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

 

 
□ Ja, namelijk (cd-)muziek (indien  bekend graag namen van componisten en/of 

artiesten en/of nummers vermelden) 
……………….....…...…………………………………………………….……  
……………….....…...…………………………………………………….……  
……………….....…...…………………………………………………….……  

 

 
Mijn overige wensen zijn (bijvoorbeeld de afscheidsdienst in besloten kring  / de kist 
geopend tijdens de afscheidsdienst en dergelijke) 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
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5.6   Condoleance/ontmoeting na de uitvaart 
 

Ik wil dat er na de uitvaart gelegenheid is om elkaar te ontmoeten/te condoleren 
□ Nee 
□ Ja 
□ Ja, voor een beperkt gezelschap, namelijk 

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

 

 
 
Deze gelegenheid wordt aangeboden op de volgende plek  

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

 
 

 

Mijn wensen voor consumpties zijn 
□ Geen consumpties 
□ Drinken  

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

□ Eten  
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 

 

 

Ik vind het prettig als, na een eventuele condoleance, de hieronder genoemde personen 
nog bij elkaar komen voor een drankje, lunch of diner. 
□ Nee 
□ Ja, namelijk de volgende personen 

……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
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5.7   Overige wensen zoals rouwvervoer en bloemen 
 

 

Rouwvervoer 
Ik wil dat mijn lichaam naar de uitvaart wordt vervoerd met 
□ Een rouwauto 
□ Een rouwauto met volgwagens 
□ Eventuele wensen t.a.v. kleur en/of merk  ……………………………………………. 
□ de uitvaartbus 
□ Anders, namelijk (eigen vervoer, per boot, fi ets, motor, stoet lopend en dergelijke) 

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

 

 

Bloemen 
Ik vind het fijn als er bloemen zijn voor mijn uitvaart                                   □ ja               □ nee 
Ik heb een voorkeur voor 
□ Kleur               ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 
□ Soort               ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 
□ Als rouwstuk   ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 
□ Boeket            ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 
□ Losse bloemen ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 
□ Geen voorkeur ……………...………...…………….…………….....…...……..………… 

 
 
 

Overig 
Ik heb nog de volgende specifieke wensen 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
……………………….....…...…………………………………………………….…… 
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6.    Na de dag van de uitvaart 
 

6.1   Asbestemming 
 

 

As verstrooien 
Ik wil dat mijn as wordt verstrooid 
□ Ne e 
□ Ja 

 
Als het mogelijk is dan wil ik dat de as op de volgende plek verstrooid wordt 
□ Op het strooiveld van crematorium 
□ Anders, namelijk (bijvoorbeeld  strand, bos, heide, een speciale plek) 

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

 

 
Eventuele bijzonderheden 
……………………….....…...……………………………………………………………… 
……………………….....…...……………………………………………………………… 

 

 

As plaatsen 
Ik wens dat mijn as wordt geplaatst 
□ In het familiegraf van begraafplaats (vermeld naam van de begraafplaats, plaats, vak en nummer) 

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

□ In een urnengraf van ………………………………………………………………………… 
□ In de urnentuin van …...…………………………………………………………………….. 
□ In het columbarium van crematorium ……………………………………………………….. 
□ Thuis 
□ Gedeeltelijk in een sieraad, bestemd voor …………………………………………………….. 
□ Anders, namelijk ….....…...…………………………………….……………..……………… 

……………………….....…...……………………………………...….....……...…… 
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Mijn wensen voor een urn, reliek of monument zijn (vermeld hier uw keus voor materiaal 
of een combinatie  van materialen  als keramiek,  brons, hout, glas of anderszins; tevens kunt 
u voorkeur aangeven voor de kleur en vorm) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
Mijn wens is dat het sieraad, de urn, reliek en/of het monument vervaardigd wordt door 
(U kunt hier een gewenst persoon  / kunstenaar vermelden) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 

 

 

Ik zou het fijn vinden als mijn nabestaanden bij de plaatsing/verstooing aanwezig zijn: 
□ Ja 
□ Nee 
□ Te bepalen door nabestaanden 

 
6.2   Monument 

 

Mijn wensen voor een grafmonument  zijn (u kunt  ook een combinatie  van materialen  aangeven) 
□ Glas, eventueel met kleur of afbeelding erin 
□ Graniet, kleur        ……....…...……...……………………….......…….………... 
□ Marmer, kleur        ……....…...……...……………………….......…….………... 
□ Steen, namelijk      ……....…...……...……………………….......…….………... 
□ Brons                     ……....…...……...……………………….......…….………... 
□ Roestvrij staal        ……....…...……...……………………….......…….………... 
□ Anders, namelijk   ……....…...……...……………………….......…….………... 

 
Wat betreft de vorm en sfeer van het grafmonument denk ik aan (naast een specifieke vorm 
kunt u denken aan speciale voorwerpen, de grootte, de belettering, staand, liggend, planten, grind) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 

 

 
Mijn wensen voor de tekst zijn (u kunt in het algemeen aangeven wat u wel of 
niet wilt hebben vermeld, of een speciale zin  of tekst opschrijven; u kunt eveneens 
aangeven of u uw naam of een tekst in uw eigen handschrift wilt) 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………… 
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 7.   Ondertekening    
 

 
 

 

Ondertekening 
 

□ Dit wensenformulier is zoals ik het graag wil 
□ Dit wensenformulier kan als leidraad worden gebruikt 
(zie ook pagina 1) 

 
 

Naam       ………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………… 

Woonplaats ………………………………………………………………………… 

Datum ………………………………………………………………………… 

Handtekening ………………………………………………………………………… 
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            8.  Aanvullende wensen 
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