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WENSENFORMULIER 

Dit formulier biedt u de mogelijkheid om uw wensen met betrekking tot uw 

uitvaart vast te leggen en door te geven aan uw nabestaanden. Het formulier 

kunt u gebruiken als een leidraad voor veel praktische en inhoudelijke vragen 

die zich voordoen bij een begrafenis of crematie. Het is een uitgebreide 

checklist die veel voorkomende onderwerpen aansnijdt, maar niet de pretentie 

heeft van volledigheid. Uw persoonlijke wensen en ideeën die niet voorkomen 

in het formulier kunt u vanzelfsprekend noteren in de kantlijn.  

Het belangrijkste doel van het vastleggen is om u en uw nabestaanden gerust 

te stellen en dat zij de uitvaart kunnen regelen zoals u dat bij leven kenbaar 

heeft gemaakt.  

Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van uw wensen dan kom ik met alle 

plezier (en vrijblijvend) bij u langs. Ik ben een kleine en onafhankelijke 

uitvaartondernemer die u graag begeleidt met respect voor uw wensen en met 

een goed oor voor de inbreng van uw nabestaanden.  

Het is mijn taak om de uitvaart te regelen zodat u op voorhand gerust kunt zijn 

en de nabestaanden na het overlijden de tijd en ruimte krijgen om het verlies 

te ervaren. Over het algemeen wordt de periode van het moment van 

overlijden tot en met de dag van de uitvaart als emotioneel en hectisch 

ervaren. Tijdens die periode sta ik de nabestaanden bij en regel de praktische 

zaken. Ik help u graag. 

Karel Winterink 
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Wensenformulier ten behoeve van de uitvaart van  

Mijn gegevens 

Naam  :  

Voornamen : 

Adres  :    Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail:  

Geboortedatum en –plaats:  

Burgerlijke staat:   Levensovertuiging:  BSN: 

Kinderen             : 

Naam vader       :                                         Naam moeder   : 

Huisdieren         : 

 

In kennis stellen 

De eerste contactpersoon (personen) die op de hoogte moeten worden gesteld in verband met mijn 

overlijden en de opdrachtgever (aangeven graag) van mijn uitvaart: 

Naam 1                : 

Adres                :                                              Postcode/woonplaats: 

Telefoon          :                                              E-mail: 

Relatie tot mij : 

Naam 2             : 

Adres                :                                              Postcode/woonplaats: 

Telefoon          :                                              E-mail: 

Relatie tot mij : 

Mijn directe nabestaanden/meest nabije vrienden zijn: 

1. 

2. 
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3. 

4. 

 

Medische informatie 

Huisarts : 

Adres  :     Postcode/woonplaats: 

Telefoon :     E-mail: 

Ik heb het donorregistratie-formulier ingevuld   O Ja   O Nee 

 

Geestelijk verzorger 

Naam  : 

Adres  :    Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail: 

 

Uitvaartondernemer 

Naam  :    

Adres  :    Postcode/woonplaats:   

Telefoon :    E-mail: 

 

Verzekering 

Ik heb een uitvaartverzekering afgesloten  O Ja   O Nee 

Verzekeringsmaatschappij(en) : 

Polisnummer(s)   : 

Type verzekering  : 

 

Testament 
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Er is een testament opgemaakt   O Ja   O Nee 

Notaris  : 

Adres   :    Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail: 

 

Executeur-testamentair 

Ik heb een executeur (via de notaris) benoemd   O Ja   O Nee 

Naam  : 

Adres  :    Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail: 

 

Voogdij 

Ik wens dat de voogdij over mijn minderjarige kind(eren) vervuld wordt door 

Naam  : 

Adres  :    Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail: 

 

Uitvaart 

Het is mijn uitdrukkelijke wens tot      

O begraven    

O cremeren 

O ter beschikking te stellen aan de wetenschap 

Begraafplaats:        te 

Ik wil begraven worden in een  O algemeen graf    O particulier (familie) graf 

Ik heb hier een particulier graf uitgezocht   O Ja   O Nee 

Vak:     Nummer: 
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Ik heb wensen t.a.v. een grafmonument    O Ja   O Nee 

O  mijn wensen zijn:  

O  door mijn nabestaanden te bepalen 

Als rechthebbende van het graf wijs ik aan: 

Crematorium:       te 

Ik heb wensen t.a.v. mijn asbestemming   O Ja   O Nee 

Wensen asbestemming hier invullen (bijvoorbeeld: asbus meenemen naar huis, plaatsen in 

columbarium of urngraf/as verstrooien op een bepaalde plek/verstrooien over water of in de 

lucht/verwerken in sieraad): 

O  door mijn nabestaanden te bepalen 

  

Bekendmaking 

Door middel van een rouwkaart  O Ja  O Nee  O Achteraf 

Vormgeving (bijvoorbeeld type papier, wel of niet in kleur, lettertype, afmeting, enkele of dubbele 

kaart): 

Ik wens dat daarin onder andere de volgende tekst en/of afbeelding worden opgenomen: 

Door middel van een advertentie     O Ja     O Nee 

In de volgende krant(en): 

Ik wens dat daarin onder andere de volgende tekst en/of afbeelding worden opgenomen: 

Tevens wil ik een bedankkaartje laten maken  O Ja  O Nee 

Ik wens dat daarin onder andere de volgende tekst en/of afbeelding  worden opgenomen: 

 

(teksten, afbeeldingen en/of voorbeeldkaarten eventueel als bijlagen toevoegen) 

Ik wens dat de rouw- en bedankkaarten worden verzonden     O Ja     O Nee 

(zie adreslijst  in de bijlagen) 
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Laatste verzorging 

Ik wens na mijn overlijden te worden verzorgd door 

O mijn familie/meest directe nabestaanden 

O uitvaartondernemer 

O mijn familie/meest directe nabestaanden in samenwerking met de uitvaartondernemer 

Ik wil dat er een lichte balseming (thanatopraxie) wordt uitgevoerd  O Ja  O Nee 

Ik draag een  O  ICD    O pacemaker    Ik heb radioactieve medicatie  O Ja   O Nee 

 

Opbaring  O Ja   O Nee 

Ik wens dat mijn lichaam wordt opgebaard/wordt overgebracht naar 

O  thuis       

O  de opbaarkamer (24 uurskamer) van het uitvaartcentrum  

O  de opbaarkamer van het verzorgings-/verpleeghuis  

O  mortuarium 

O andere locatie:   

O door mijn nabestaanden te bepalen 

Bij mijn opbaring wens ik te dragen (welke kleding): 

Sieraden/bril:     Bestemming sieraden: 

Het is mijn wens dat mijn lichaam wordt opgebaard  

O op een bed 

O in een kist/mand  

O in een wade op opbaarplank 

Ik heb specifieke wensen t.a.v. mijn kist/mand/wade/opbaarplank     O Ja     O Nee 

Ik wens dat mijn kist/mand/opbaarplank overeenkomt met model en gemaakt is van 

O   model en materiaal 

Als wade wens ik dat wordt gebruikt: 
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Indien een wade moet worden gemaakt en dan gaat mijn wens uit naar: 

soort stof:    model/type: 

(eventueel afbeeldingen van type kist/mand/wade/opbaarplank opnemen als bijlage) 

Ik wens dat de kist/mand/wade gesloten wordt 

O  direct na mijn overlijden 

O op het laatste moment 

O door mijn nabestaanden te bepalen 

én dat voor het sluiten van de kist/mand/lijkwade mijn sieraden, bril en andere uitwendige 

hulpmiddelen van mijn lichaam worden genomen. 

De volgende voorwerpen neem ik graag mee: 

Tussen het moment van overlijden en de uitvaart wil ik dat belangstellenden gelegenheid krijgen om 

afscheid te nemen   O Ja    O Nee 

Echter niet voor de volgende personen:  

Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen    O Ja     O Nee 

Ik houd van: 

In plaats van bloemen wens ik dat de belangstellenden een donatie geven aan:  

 

Afscheidsbijeenkomst  O Ja  O Nee 

Ik wens dat mijn uitvaart plaatsvindt 

O in stilte  

O in besloten kring 

O in de kerk met als geestelijke:  

O in de aula van de begraafplaats of het crematorium 

O elders, namelijk 

Ik heb wensen m.b.t. de muziek op de afscheidsbijeenkomst      O Ja     O Nee 

O live met instrument    bespeeld door 

O live gezongen, liefst door:   
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O mechanisch per CD, cassette of grammofoonplaat 

Ik wens dat de volgende muziekstukken ten gehore worden gebracht:  

1. 

2. 

3. 

4. 

Bij mijn afscheid wens ik dat er gesproken wordt   O Ja     O Nee 

O het liefst door: 

O niet door:  

O tevens te bepalen door mijn nabestaanden 

Ik wil graag dat het volgende ritueel wordt uitgevoerd: 

Ter herinnering aan mij krijgen de genodigden mee:  

Aan het einde van de afscheidsbijeenkomst wil ik dat de kist/mand/opbaarplank 

O blijft staan 

O geheel daalt of anderszins aan 't oog wordt onttrokken 

Er mogen O  Ja  O Nee geluids- en beeldopnames worden gemaakt 

Indien mogelijk graag een live stream via internet uitzenden t.b.v.:  

 

Condoleance (na afloop van de afscheidsbijeenkomst)  O Ja  O Nee 

Ik heb speciale wensen voor de plaats van de condoleance             O Ja     O Nee 

O in de koffiekamer van de begraafplaats of het crematorium 

O elders, namelijk: 

Ik heb speciale wensen voor de catering tijdens de condoleance      O Ja     O Nee 

Namelijk: 

 

Vervoer 
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Ik wens als vervoer: 

O een rouwauto en volgwagens    Type:    Kleur: 

O anders (bijvoorbeeld: eigen vervoer, uitvaartbus,- aanhanger of -caravan, fietskar, loopkoets, 

speciale auto):  

 

Huisdieren 

Met betrekking tot mijn huisdier(en) heb ik de volgende wensen:  

 

Praktische informatie 

Mijn sleutels (huis, auto, fiets, kluisje) liggen op de volgende plek: 

Kopieën van sleutels liggen bij: 

De volgende wachtwoorden zijn van toepassing: 

O laptop/computer: 

O sociale media: 

Mijn financiële-, verzekerings-, bank-, pensioenadministratie en andere belangrijke documenten (o.a. 

testament, paspoort, IDkaart, rijbewijs, trouwboekje, samenlevingscontract) heb ik op de volgende 

plek(ken) opgeborgen: 

 

NB: 

Dit wensenformulier is alleen een rechtsgeldig document (codicil) indien u bovenstaande 

wensenformulier eigenhandig  heeft ingevuld met een pen, de datum en uw paraaf heeft geplaatst 

op elke pagina en onderaan het formulier uw handtekening heeft gezet. Het codicil kunt u wijzigen 

wanneer u wilt. U kunt via het codicil kleine bezittingen (sieraden, meubels) op naam van iemand 

nalaten. 

 

Codicil 

Kopieën van dit document heb ik in bewaring gegeven aan: 

Familielid/nabestaande 

Naam  
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Adres  :     Postcode/woonplaats: 

Telefoon :    E-mail: 

Relatie tot mij : 

Notaris, zie boven 

Uitvaartondernemer, zie boven 

Dit codicil is opgemaakt op: 

Datum en plaats: 

Door: 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Tekst en/of afbeeldingen t.b.v. rouwkaart, advertentie en/of bedankkaartje 

2. Voorbeeld van opgemaakte rouwkaart/advertentie/ bedankkaartje 

3. Adressenlijst t.b.v. rouwkaart/advertentie/ bedankkaartje 

4. Afbeelding van kist/mand/wade/opbaarplank 


