
Wat als….



Mijn uitvaartwensen

Wat als……… 

Geachte heer, mevrouw,

In dit boekje, ‘Wat als...’kunt u uw wensen aangeven of het kan 
dienen als handvat voor een gesprek over ‘Wat als...’

Want, wanneer ‘Wat als...’ ooit verandert in ‘Het is...’dan is 
het opeens heel bijzonder en waardevol om je wensen en
gedachten op papier te hebben.

In ‘Wat als...’kunt u bijvoorbeeld aangeven of u begraven of 
gecremeerd wilt worden, maar er is ook voldoende ruimte 
om uw overige wensen te noteren. U kunt zelf kiezen welke 
onderdelen u wilt invullen. Wanneer u nog niet helemaal 
zeker bent, kunt u dit later altijd nog aanvullen of wijzigen. Dit 
document is geheel vrijblijvend en verplicht u verder tot niets.

Heeft u nog vragen?
Misschien wilt u hulp bij het invullen van dit document of heeft 
u nog vragen. Voor meer informatie of voor het maken van een 
afspraak kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 
06 57 44 78 42

Dit is vrijblijvend, zonder kosten of enige verplichting.



Mijn persoonlijke gegevens

Naam    :

Voornamen   :

Roepnaam   :

Geboor tedatum  :

Geboorteplaats       :

Adres    :

Postcode   :

Woonplaats   :

Telefoonnummer  :

Emailadres   :



Burgelijke staat

 Gehuwd

 Geregistreerd partnerschap

 Samenwonend

 Ongehuwd

 Weduwe / weduwnaar

Naam Partner*   :

Leeftijd kinderen*  :

      :

      :

      :

      :

Dit overzicht is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen 
bij het regelen van mijn uitvaart.

  Datum   :

 Naam    :

 Handtekening   :

* indien van toepassing



Uitvaart regelen

Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door:  
 
 Mijn Partner

 Geen voorkeur

 Mijn executeur

 Iemand anders namelijk

Naam     :

Adres     :

 Postcode / woonplaats :

 Telefoonnummer  :

 Relatie tot ondergetekende :

       :

      

Nalatenschap 

 Ik heb een testament op gemaakt bij notariskantoor 
(naam en plaats):

 Ik heb een codicil opgemaakt:   ja/nee
Lees hier meer over een codicil https://www.erfwijzer.nl/codicil.html

Het codicil is opgeborgen (plaats in huis):



Medische gegevens

 Ik sta geregisteerd in het donorregister Mijn keuze is

 Keuze 1 : Ja, ik geef toestemming

 Keuze 2 : Nee, ik geef geen toestemming

 Keuze 3 : Mijn partner of familie beslist

 Keuze 4 : Een door mij gekozen persoon beslist

 Ik heb mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap
      gesteld afspraken hierover zijn gemaakt met:
                                                                            (naam ziekenhuis)
 Ik draag een pacemaker / ICD

Verzekeringspapieren 

 Ik ben niet verzekerd

 Ik heb een uitvaartverzekering

1. Naam verzekeringsmaatschappij   :

 Polisnummer   :
 Verzekerd bedrag  :

2. Naam verzekeringsmaatschappij   :

 Polisnummer   :
 Verzekerd bedrag  :

 Ik heb een deposito gestort

Bij wie is het depisito gestort?   :

Depositonummer    :

Depositobedrag    :



Verzorging / Opbaring
Als u bent overleden wordt er nog een laatste zorg verleend. 
Deze zorg bestaat uit: het wassen en kleden van het lichaam, het 
sluiten van de ogen en de mond, het kammen van de haren, het 
aanbrengen van make-up (indien gewenst) om een zo natuurlijk 
mogelijke opbaring mogelijk te maken. 

Laatste verzorging

Ik wil graag verzorgd worden door:
 Medewerkers van het uitvaartbedrijf 
O Naasten (ondersteund door mederwerkers van het    
       uitvaartbedrijf)
O Geen voorkeur

Specifieke verzorgingsvorm
 Ik wil een lichte vorm van balseming
       (Thanatopraxie behandeling)

Sieraden
 Wil ik graag om hebben tijdens de opbaring
       (ring/armband/ketting/bril)
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Kleding
 Voorkeur voor:
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen       

Opbaring

 Ik wil graag thuis opgebaard worden 
O Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum 
O Opbaring in een 24-uurs kamer 
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen



Opbaring

 Ik geef de voorkeur aan een opbaring met een open kist
O Ik geef de voorkeur aan een opbaring met een gesloten kist
O Ik geef de voorkeur aan een opbaring op bed
O Ik geef de voorkeur aan een opbaring op een opbaarplank
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen    

Bezoek

In de dagen tussen uw overlijden en het moment van de crematie 
willen uw naasten wellicht nog graag bij u zijn. Dat kunnen gezins- 
of familieleden zijn, maar ook uw kennissen en vrienden. 
U kunt hieronder aangeven wat uw keuze is. 

 Alleen bezoek door het gezin
 Alleen bezoek door familie (familiebezoek)
 Bezoek door familie en belangstellenden (rouw- en
       condoleancebezoek)
 Bezoek stel ik niet op prijs
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen  

Aanvullende wensen of toelichting:   



Regelen uitvaart

Uitvaart

ik wil een uitvaart:

 In stilte, zonder aanwezigheid van nabestaanden
O In besloten kring
O Met belangstellenden
O Ik laat de keuze aan mijn nabestaanden

Rouwdrukwerk (kaart)

 Niet gewenst
O Geen voorkeur 
O Ja, mijn voorkeur gaat uit naar:

   O neutraal
   O modern
   O klassiek
   O religieus
   O eigen ontwerp
   O versturen voor de uitvaart/ versturen na de uitvaart*
            * doorstrepen wat niet gewenst wordt

Eventueel gewenste tekst / uitvoering



Gedachteniskaartjes/bidprentjes

 Niet gewenst 
O Ja
O Geen voorkeur
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

(het kaartje kan in dezelfde stijl als het rouwdrukwerk worden 
vormgegeven)

Eventuele tekst /uitvoering

Dankkaart

 Niet gewenst
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen 

(het kaartje kan in dezelfde stijl als het rouwdrukwerk worden 
vormgegeven)

Eventuele tekst /uitvoering



Advertentie

 Weekblad, namelijk:

O Regionaal dagblad, namelijk:

O Landelijk dagblad, namelijk:

O Anders, namelijk:

O Geen advertentie

O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Kist en aankleding

 Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
O Ik wens geen kist, maar een mand/baar met  lijkwade

Mijn voorkeur gaat uit naar

 Strakke vorm
O Klassieke vorm
O Modern design
O Ecologische  (duurzaam/milieubewust)
O Geen voorkeur

Overige wensen (m.b.t. uitvoering)
Kleur

 Gelakt/Ongelakt
O Licht hout
O Donker hout
O Andere kleur, namelijk:
O Geen voorkeur

 



Materiaal

 Eiken

O Beuken

O Kersen

O Mahonie

O Populier

O Vuren ongelakt

 Steigerdelen

O Fineer (diverse houtsoorten en kleuren beschikbaar)

O Riet (niet bij alle crematoria mogelijk) 

O Karton (niet mogelijk bij crematie)

O Persoonlijke afbeelding

O Anders nl:

Handvatten

 Hout
O Metaal
O Touw
O Geen voorkeur

Bekleding

 Strak ongebleekt katoen
O Anders, namelijk:



Religieuze uiting op de kist

 Ja, namelijk:

O Nee

Gewenste voorwerpen in of bij de kist

 Ja, namelijk:
O Nee

Bloemen

 Ja, ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart
O Soort & kleur bloemen:

O Ik wil graag dat naasten / belangstellenden bij het afscheid
       een bloem op mijn kist leggen, te weten:

O I.p.v. bloemen, stel ik het op prijs wanneer er wordt
       gedoneerd aan het volgende goede doel:

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden
O Andere wensen



Vervoer
Het vervoer van uw lichaam naar het rouwcentrum of crematorium 
kan op verschillende manieren. Vaak wordt er gebruik gemaakt 
van een rouwauto, die in diverse kleuren geleverd kan worden, 
eventueel met volgauto’s. Maar ook een rouwkoets, motor met 
zijspan, een touringcar of elk ander vervoermiddel is mogelijk. 
U kunt hieronder uw keuze aangeven. 

 Overbrengauto (Vito busje)

 Rouwauto in de kleur:

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

 Ander vervoer namelijk:

                  Uitvaartbus, vele andere mogelijkheden laat u zn informeren door mij.

Volgauto’s

 Nee
O Ja, voor         personen

Overige wensen (te rijden route, etc.)

Condoleance

 Ik wil een condoleancemoment op de avond voor de
       uitvaart
O Ik wil het condoleancemoment op de dag van de uitvaart
       voor de dienst/na de dienst
O Ik wil uitsluitend schriftelijk condoleren
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 



Cremeren/begraven of anders 

 Ik wens te worden gecremeerd 
 Ik wens te worden begraven
 Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden
 Anders, namelijk:

Crematie  

 Ik heb voorkeur voor een crematorium namelijk:  

 

Bij het afsluiten van de plechtigheid

 Wil ik dat mijn kist (indien mogelijk) langzaam uit het zicht

       verdwijnt in het bijzijn van nabestaanden en 

      belangstellenden

O Wil ik dat de familie als laatste de aula verlaat 

 Wil ik dat de aanwezigen als laatste groet langs de kist

       mogen lopen bij het verlaten van de aula

 Wil ik dat (indien mogelijk en zij het wensen) mijn  

       naasten aanwezig zijn bij de aanvang van het

     crematieproces

O Wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden  



Begraven 

 Ik heb voorkeur voor een begraafplaats namelijk: 

 Nieuw graf
O Bijzetting in bestaand graf/gereserveerd graf
O Geen voorkeur

Nieuw graf

 Algemeen graf (minimaal 10 jaar) 
O Familiegraf/particulier graf (minimaal 10 jaar)

Graftermijn familiegraf / particulier graf (afhankelijk van regelement   
             begraafplaats)
 10 jaar
 20 jaar
 30 jaar
 40 jaar
 50 jaar
 Onbepaalde tijd (indien mogelijk)

Type familiegraf / particulier graf (de mogelijkheden verschillen per   
            begraafplaats)

 Zandgraf
O Keldergraf
O Begraafmuur
O Natuurbegraafplaats (welke?)  :



Grafdiepte:

 1 diep
O 2 diep
O 3 diep

Bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf

Op welke bergraafplaats     :
Welk vak/grafnummer      :
Leverancier bestaand grafmonument  :

Wijziging ten naam stelling grafrechten

Als  de grafrechten op  uw naam staan en u overlijdt, moeten de 
grafrechten overgeschreven worden op iemand anders.

Naam:

Relatie tot u:

Bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf

Op de meeste begraafplaatsen is afkoop van het (graf)
onderhoud verplicht.
Raadpleeg hiervoor het regelement van de begraafplaats van uw 
keuze.



Begrafenis

Bij het lopen naar het graf na de plechtigheid

 Wil ik dat mijn kist op een rijdende baar naar het graf gaat 
 Wil ik dat mijn kist naar het graf wordt gedragen / 
       geschouderd door nabestaanden/dragers*
 Wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren
 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ceremonie bij het graf
 Ik wens spreker(s) bij het graf
O Ik wens muziek bij het graf
 Ik wil dat mijn kist langzaam in het graf daalt
       tot grashoogte / volledig*
 Ik wil dat mijn kist NIET daalt, maar bovenop het graf  
       blijft staan
O Ik wil dat de familie als laatste het graf verlaat
O Ik wil de aanwezigen als laatste groet langs het graf mogen
       lopen bij het verlaten van de begraafplaats
O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Eerbetoon langs het graf met
 Strooibloemen
O Schepje zand
 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Anders, namelijk:

*doorstrepen wat niet gewenst wordt



De plechtigheid

Stijl van de uitvaart

 Ingetogen

O Klassiek

 Modern

 Feestelijk

O Bourgondisch

 Anders, namelijk:

 Ik wil dat naasten en belangstellenden bepaalde kleding    

       dragen, namelijk:

 Ik wens een religieuze uitvaart

    Mijn geloofsovertuiging is:

    Voorkeur voor locatie:

    Voorkeur voor religieuze begeleider:

O Avondwake

Aanvullende wensen



Sprekers

 Ik wil liever geen sprekers

O Ik wil graag sprekers

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

Aanvullende wensen:

Muziek en/of fotopresentatie

 ik wil graag een foto-/powerpoint presentatie

O Ik wil liever geen muziek

 Ik wil graag muziek

      Voorkeur voor muziek: 

      Voorkeur voor live muziek door:

Registratie

 Ik wil graag een geluidsopname

O Ik wil graag een  DVD-opname

 Ik wil graag een foto- filmreportage

O Ik wil liever geen opnames

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 



Na de plechtigheid
Traditioneel kunt u na de plechtigheid de aanwezigen een kopje 
koffie, thee en een koekje aanbieden. 
Maar er is zoveel meer mogelijk. Niet alleen wat u de 
aanwezigen wilt laten eten of drinken, maar ook de locaties zijn 
vrijwel onbeperkt. 

Eten en drinken

 Ik wens geen consumpties na de uitvaartplechtigheid
O Ik wens consumpties na de uitvaartplechtigheid
 Anders, namelijk:

Aanvullende wensen m.b.t. eten en drinken:

Voorkeur voor locatie

 Crematorium
O Café
O Restaurant
O Aula
O Anders, namelijk:



Nagedachtenisvormen

Asbestemming bij crematie

 Ik wil mijn as laten bijzetten

O Ik wil dat mijn as wordt verstrooid

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

As bijzetten

 In een urnenmuur

O In een urnentuin

 In de bewaarruimte van het crematorium (geen bezoek

       mogelijk) 

 Thuis

O Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Mogelijkheden asverstrooiing

 Op het water per vliegtuig

O Op het water per schip

 Per heliumballon boven land / zee / binnenwater

O Op een door mij gekozen plaats namelijk:

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

O Anders, namelijk:



Nagedachtenisvormen

Asbestemming bij crematie

 Ik wil dat mijn as in een sier-urn wordt bewaard

O Ik wens  een monument ( voor de urnentuin)

 Ik wil dat (een deel) van mijn as in een mini-urn,

       glasreliek of assieraad bewaard wordt

 Ik wil dat er na mijn overlijden een vingerafdruksieraad

       wordt gemaakt

 Ik wil dat er ter nagedachtenis een herinneringsboom

       wordt geplant

 Ik wil een gedenkplaats/steen op het terrein van het

       crematorium of begraafplaats

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

 
Speciale wensen:



Bij begrafenis: gedenksteen of monument* 

 Ik wil een gedenksteen op mijn graf

O Ik wil geen gedenksteen

 Ik wil grafbeplanting

 Ik wil geen grafbeplanting

 Anders namelijk: 

 Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

 

Tekst gedenksteen of monument

*raadpleeg voor de mogelijkheden het regelement van de begraafplaats van uw keuze



Social media
Facebook
 Ik wens dat er van mijn facebookpagina een 
       herinneringspagina wordt gemaakt
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Instagram
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Twitter
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Linkedin
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Google+
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Pintrest
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Snapchat
 Ik wil dat mijn profiel wordt verwijderd
O Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Overig:

Mijn account gegevens zijn bekend bij:



Aanvullende wensen

Misschien heeft u nog wensen die u eerder in dit boekje niet kwijt 
kon. Ook kunt u aangeven wat u beslist NIET wilt bij uw uitvaart. 
U kunt ze hieronder noteren.

Uitvaartbegeleiding

 Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door Els de Zanger
       Uitvaartbegeleiding.

O Anders, namelijk:

 Ik wil graag weten wat mijn uitvaartwensen kosten en
       ontvang op basis van mijn huidige wensen graag een
       kostenbegroting.
       Neem in dat geval contact met Els de Zanger 
       Uitvaartbegeleiding T: 06 57 44 78 42 en ik maak deze
       geheel vrijblijvend voor u op.



Notities

Dit document heeft u vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het 
regelen en het uitvoeren van uw uitvaartwensen. Laat uw naasten 
weten dat u dit document heeft ingevuld en waar u het heeft bewaard. 



www.elsdezanger.nl
els@elsdezanger.nl
06 – 57 44 78 42


