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Uw wensen kenbaar maken

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om, zeker als u nog gezond bent, al te 
praten over de dood en hoe u het allemaal geregeld wilt hebben. Toch kiezen 
mensen er steeds vaker voor om tijdig zaken vast te leggen, zodat nabestaanden 
weten wat uw wensen zijn op het moment dat u komt te overlijden.

Vertrouwen, rust uitstralen en er zijn…

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding werkt vanuit deze drie begrippen. 
Onze ervaring met het begeleiden van uitvaarten sinds 1996 geeft u dit vertrouwen. 
Iedereen wil een afscheid graag op zijn of haar eigen manier vormgeven. 
Stap voor stap ondersteunen wij u om te komen tot de goede keuzes. 
Wij geven u handreikingen om de uitvaart echt een passend afscheid te laten zijn.

Uitvaartwensenboekje

Als u dit boekje doorneemt en aangeeft wat uw wensen zijn, is het voor uw 
nabestaanden al een stuk duidelijker in geval van overlijden. 
Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding biedt u daarnaast ook de mogelijkheid om 
vrijblijvend en geheel kosteloos een persoonlijk gesprek aan te vragen, bij u thuis 
of in ons Huis van Afscheid. 
We bespreken dan uw uitvaartwensen, vullen het Uitvaartwensenboekje volledig 
voor u in en geven u een raming van de uitvaartkosten, zodat u ook weet waar u 
financieel aan toe bent. 

Neem gerust contact met ons op!
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Persoonlijke gegevens

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

BSN: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Kinderen:               ja             nee

Leeftijd(en): 

Naam vader: 

Naam moeder:  

Kerkgenootschap: 

Huisarts: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Testament:             ja              nee

Contactgegevens notaris: 
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Donorcodicil:              ja              nee

Uitvaartverzekering:              ja              nee

Naam verzekeraar: 

Polisnummer: 

Opdrachtgever / contactpersoon na overlijden:

Naam: 

Voornaam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

E-mail: 

Relatie: 

BSN: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
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Ik wens te worden:              begraven              gecremeerd

Begraven / Bijzetten op begraafplaats

       Nieuw graf            enkel              dubbel

       Het betreft een bijzetting bij: 

grafnummer: 

Crematie in crematorium:  

Mijn as dient te worden:

       Verstrooid op/in

       Bijgezet in 

       Anders: 

       Dit laat ik aan mijn nabestaanden over.

Kerkdienst/samenkomst: 

       ja

       in kerk

       in aula uitvaartcentrum: 

       in crematorium

       in aula begraafplaats:

       anders:

       nee
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Rouwauto:              ja              nee

Kleur: 

Ander vervoer: 

De uitvaart dient plaats te vinden in:

        het openbaar

        familiekring

        besloten kring

Inhoud van de uitvaart wordt vormgegeven met:

        familie

        pastoor of dominee: 

        ritueelbegeleider 

Toespraken derden zijn          wel           niet toegestaan

Te spelen of te draaien muziek/te zingen liederen tijdens de plechtigheid:

 

Overige wensen voor de plechtigheid: (bijv. fotopresentatie)
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Condoleance na afloop afscheid:                 ja              nee

Locatie:

Aantal personen: 

Wensen: 

Overlijdensadvertentie:               ja              nee

Naam krant: 

Editie: 

Rouwbrief/kaart:              ja              nee

Adressenlijst aanwezig:              ja              nee 

Omschrijving voorkeur rouwbrief:  

Gedachtenisprentje:             ja              nee

Foto op prentje:              ja               nee

Aanwijzingen voor advertentie, rouwbrief en gedachtenisprentje:  
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Foto's / video tijdens uitvaart:               ja               nee

Vingerafdruk:              ja               nee

Bewaking woonhuis:               ja               nee

Uitvaartkist (mand of wade):

Omschrijving:  

Plaats van opbaring:

        Thuis
        Huis van Afscheid in Vught
        Elders: 

Verzorging:

        Thuis
        Huis van Afscheid
        Elders: 

Zorgteam van Dorien de Nijs regelt dit:              ja               nee

Indien nee, toelichting:  
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Opbaring in:
       Bed

       Open/gesloten kist

       Anders 

Tijdens de opbaring          wel            geen gelegenheid tot afscheid nemen.

Bloemen stel ik          wel            niet op prijs. 

Voorkeur bloemen: (kleur/soort):  

 

Op rouwbrief / -kaart aangeven wel/geen bloemen of bepaalde kleur

       ja                nee

Donatie aan goed doel tijdens uitvaart:              ja               nee

Goede doel:  

Mijn uitvaartwensen zijn          wel            niet bekend bij Dorien de Nijs 

Uitvaartbegeleiding.

Plaats en datum:  

Naam / handtekening:  
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Persoonlijke aantekeningen / aanvullingen:
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