Zo wil ik afscheid nemen

www.vermeeruitvaartzorg.nl

Voorwoord

Een overlijden komt vaak onverwacht en met veel vragen en emoties. Door vooraf na te
denken over een aantal aspecten, kunt u zich een beeld vormen over hoe u uw uitvaart, of
de uitvaart van uw dierbare, vorm zou willen geven.
Wij geloven dat ieder mens uniek is en dat uw afscheid dat dus ook mag zijn. Wij kiezen een
persoonlijke benadering, zijn betrokken en vinden dat de stijl moet passen bij u.
Wij geloven in eerlijke prijzen en willen daar transparant in zijn. Wij zijn altijd bereid u te
adviseren, bieden een luisterend oor, houden afstand als u dit wenst, maar zijn op de
achtergrond steeds aanwezig.
Inspiratie en informatie kunt u op onze website vinden, www.vermeeruitvaartzorg.
Graag zijn we u behulpzaam bij het doornemen van deze vragen in een persoonlijk gesprek.
U kunt ons telefonisch bereiken op 0591 22 79 22, of een email sturen naar
info@vermeeruitvaartzorg.nl.

Wij zijn er voor u.

Peter Vermeer
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Persoonlijke gegevens

In dit Formulier zijn de wensen opgenomen voor de uitvaart van:
Naam: ........................................................................................................................................
Voornamen(voluit):......................................................................................................................
Geboortedatum: ............................................. Geboorteplaats: ................................................
Straat & huisnummer: ................................................................................................................
Postcode: ................................. Woonplaats: ............................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................................................
Burgerlijkestaat: .........................................................................................................................
Partner van: ...............................................................................................................................
Aantal kinderen: .........................................................................................................................
BSN: ...........................................................................................................................................
Levensovertuiging: .....................................................................................................................
Nationaliteit: ...............................................................................................................................
Naam Huisarts: ..........................................................................................................................
Telefoon: ....................................................................................................................................
Plaats en Datum: .......................................................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................
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Aanvullende persoonlijke gegevens
Testament
Heeft u een testament?

0 Nee

0 Ja, namelijk bij

Notaris:

.................................................................................................................

Adres:

.................................................................................................................

Plaats:

.................................................................................................................

Telefoon:

.................................................................................................................

Donorregistratie
Heeft u een donorregistratie?

0 Nee
0 Ja

Uitvaartverzekering
Heeft u een uitvaartverzekering?

0 Nee
0 Ja, namelijk bij

Naam maatschappij: .................................................................................................................
Adres:

.................................................................................................................

Plaats:

.................................................................................................................

Telefoonnummer:

.................................................................................................................

Polisnummer:

.................................................................................................................

Waar liggen uw belangrijke documenten?
Trouwboekje:

......................................................................................................

Verzekeringspapieren:

......................................................................................................

Bankdocumenten:

......................................................................................................

Contracten:

......................................................................................................

Donaties:

......................................................................................................
Pagina 4 van 7

Algemene informatie rondom uw uitvaart
Ik wens:

0

begraven te worden.
Als het een bijzetting betreft:

0

begraafplaats:

……………………………………….

te:

……………………………………….

grafnummer:

……………………………………….

Rechthebbende:

……………………………………….

gecremeerd te worden.
Mijn wens voor de asbestemming is: ……………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Mijn uitvaart vindt plaats:

0
0
0
0

Rouwbrieven:

0
0
0
0

in aanwezigheid van familie, vrienden en
belangstellenden.
in aanwezigheid van familie en vrienden.
in aanwezigheid van een select gezelschap, door mijzelf
uitgekozen.
in stilte.

niet versturen.
wel versturen.
adreslijst is gemaakt, deze ligt …………………………….
mijn voorkeur voor een rouwbrief is als volgt te
omschrijven , ………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Advertentie:

0
0

geen advertentie
wel een advertentie, plaatsing in: …………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Gedachtenisprentjes:

0
0
0
0

geen gedachtenisprentjes
wel gedachtenisprentjes, echter zonder dankbetuiging
wel gedachtenisprentjes, met dankbetuiging
mijn voorkeur voor een gedachtenisprentjes is als volgt
te omschrijven, ………………………………………………

Dankbetuigingen

0
0
0

geen dankbetuigingen versturen
graag dankbetuigingen versturen
mijn voorkeur voor een dankbetuigingen is als volgt
te omschrijven, ………………………………………………

Opbaring:

0
0

ik wil thuis opgebaard worden
ik wil in een uitvaartcentrum opgebaard worden,
namelijk,……………………………………………………....
ik wil graag elders opgebaard worden,
namelijk: ……………………………………………………...

0

Ik wil opgebaard worden:

0
0
0
0
0

in een open kist en openbaar toegankelijk
in een open kist en niet openbaar toegankelijk
in een gesloten kist en niet openbaar toegankelijk
in een gesloten kist en niet openbaar toegankelijk
Anders namelijk: ……………………………………………
…………………………………………………………………

Een mooie kist vind ik:

0
0
0
0

een kist van spaanplaat
een houten kist met een fineerlaag
een massief houtenkist
geen kist, maar een opbaarplank met lijkwade

Kruisje:

0
0
0

ik wil geen kruisje
ik wil graag een kruisje op de kist
ik wil graag een kruisje in de kist

Ik wil de volgende kleding aan:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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De condoleance wil ik

0
0
0

in persoonlijke kring met familie
zowel schriftelijk als persoonlijk
alleen schriftelijk

Bloemen

0
0

ik wil liever geen bloemen
ik vind bloemen mooi, vooral ………………………………
…………………………………………………………………

Volgauto’s

0
0
0

geen volgauto’s
wel volgauto’s, alleen voor familie
wel volgauto’s alleen voor de volgende personen
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
…………………………………………………………………

Dragers

0
0

graag uit eigen familie / vriendenkring
Graag via uitvaartonderneming

Mijn uitvaart vindt plaats

0
0
0
0

vanuit huis
vanuit het uitvaartcentrum
vanuit de kerk
vanuit: ………………………………………………………...
…………………………………………………………………

Kerkelijke uitvaart

0

is gewenst vanuit de volgende kerk:
…………………………………………………………………

Sprekers

0
0

zijn niet gewenst
zijn wel gewenst

Muziekkeuze

0
0

is niet gemaakt
is wel gemaakt, namelijk ……………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Na de plechtigheid

0
0

wens ik een koffietafel
liever geen koffietafel
mijn wensen ten aanzien van de koffietafel zijn als volgt
te omschrijven: ………………………………………………
…………………………………………………………………

Voor overige wensen is ruimte op de achterzijde
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