
Middels dit formulier biedt u uw naasten houvast tijdens het regelen van uw 
uitvaart, zij hebben hiermee een leidraad om beslissingen te kunnen maken 

die bij het vormgeven van uw uitvaart horen.  

In dit formulier kunt u aangeven wat uw wensen zijn tijdens de periode rond 
uw afscheid, zodat uw afscheid aansluit op uw wensen.

De wensen voor mijn afscheid



In deze laatste wensenlijst geef ik aan hoe ik mijn afscheid graag zou zien, 
zodat jullie niet hoeven te twijfelen.

Naam 

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Sofinummer

Nationaliteit

Geloofsovertuiging

Burgerlijke staat

Naam van partner

Personalia

Ik stel mijn lichaam ter beschikking voor donatie van organen

Ik stel mijn lichaam ter beschikking voor donatie van weefsel

Ik geef toestemming voor sectie op mijn lichaam

Ik geef geen toestemming voor sectie op mijn lichaam

Ik geef geen toestemming voor donatie

Ik heb een pacemaker

Anders, namelijk

Belangrijke informatie

Huisarts

Telefoonnummer

1e Contactpersoon

Telefoonnummer

2e Contactpersoon

Telefoonnummer

Gelieve direct te waarschuwen na mijn overlijden



Verzekeraar

Verzekeraar

Verzekeraar

Verzekeringen

Notaris

Adres Notariskantoor

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Testament

Polisnummer

Polisnummer

Polisnummer

Levensverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Uitvaartverzekering

Naam Uitvaartonderneming

Adres 

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Uitvaartonderneming (vereniging)

IBAN

IBAN

IBAN

IBAN

Bankrekeningen

Pincode

Pincode

Pincode

Pincode



Geloof

Priester / Rabbijn / Imam / 

Sangha / Voorganger

Kerk / Moskee

Tempel / Synagoge

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Ik wil een uitvaart in de lijn van mijn geloofsovertuiging

Mijn voorkeur gaat uit naar deze uitvaartbegeleider

1e Keus

Naam 

Naam onderneming

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

2e Keus

Naam 

Naam onderneming

Adres

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Extra informatie

U kunt op Doodskist.nl makkelijk en snel de dichtsbijzijnde uitvaartverzorger vinden



Ik wil begraven worden 

Ik wil gecremeerd worden

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Anders, namelijk

Bestemming van mijn lichaam

Ik wil begraven worden op begraafplaats

Bij begraven

Algemeen graf

Eigen graf

Familiegraf bij Grafnummer

Wil ik op een rijdende baar naar mijn graf gebracht worden

Wil ik naar mijn graf gedragen worden door: 

Na de plechtigheid

Drager

Drager

Drager

Drager

Drager

Drager

Drager

Drager

Ik wil een spreker bij het graf, namelijk

Ik wil dat er bloemen gestrooid kunnen worden

Ik wil dat er zand gestrooid kan worden

Ik wil niet dat er bloemen of zand gestrooid worden

te



Ik wil een grafsteen op mijn graf

Mijn voorkeur gaat uit naar

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Mijn grafmonument

Wil ik gecremeerd worden in crematorium

Bij crematie

Wil ik dat mijn naasten mij begeleiden naar de oven

Wil ik niet dat mijn naasten mij begeleiden naar de oven

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Na de plechtigheid

In een urnentuin

In een urnenmuur

In een bestaand urnengraf

De as mag verstrooid worden

Locatie

Bestemming van mijn as

Aanvullende wensen

Ik wil dat mijn nabestaanden mijn as mee naar huis nemen

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

te



Ik wil dat er rouwkaarten worden verstuurd

Ik wil niet dat er rouwkaarten worden verstuurd

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Rouwkaarten

Qua design van de rouwkaart gaat mijn voorkeur uit naar:

Klassiek

Neutraal

Modern

Kleurrijk

Met een persoonlijke foto

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil een rouwkaart laten ontwerpen door:

Ik wil dat de rouwkaarten per post worden verzonden

Ik wil dat de rouwkaarten per e-mail worden verzonden

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil geen advertenties

Ik wil advertenties in

Advertenties

De volgende tekst vind ik zelf passend voor de advertentie(s)

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden



Ik wil een klassieke rouwauto

In de kleur                                                           Van het merk

Ik wil geen traditioneel rouwvervoer maar mijn voorkeur gaat uit naar

Vervoer

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil volgauto’s

Ik wil geen volgauto’s

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil bloemen in de kleur/kleuren

Mijn voorkeur gaat uit naar (soort)

Ik wil geen bloemen

Bloemen

In plaats van bloemen wens ik 

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil dat er gelegenheid is tot condoleren

Ik wil niet dat er gelegenheid is tot condoleren

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Condoleance



Ik wil thuis opgebaard worden

Ik wil op een andere locatie opgebaard worden, namelijk

Ik wil niet opgebaard worden

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Opbaring

Ik wil een open kist tijdens de opbaring

Ik wil een gesloten kist tijdens de opbaring

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik wil visagie / make-up

Ik wil een manicure

Ik wil dat er extra aandacht wordt besteed aan mijn haar

Ik wil mijn uiterlijk laten verzorgen door

Uiterlijke verzorging

Open of gesloten kist

Wensen voor mijn uiterlijke verzorging

Wensen voor mijn kleding

Ik wil geen uiterlijke verzorging

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden



Mijn kist

Ik heb op Doodskist.nl een kist gevonden die ik mooi vind, 

namelijk (Naam & productnummer)

Voor inspiratie voor uw uitvaartkist kunt u kijken op Doodskist.nl

Op deze website vindt u een groot assortiment uitvaartkisten van natuurlijke materialen, 
een milieubewuste keus.

Alle kisten worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen. De bomen worden speciaal 
voor de productie gekweekt. Na het kappen worden ze vervangen door nieuwe aanplant. 
De bosomvang neemt zelfs toe. Tijdens het groeiproces nemen de bomen CO2 op. Zo 
wordt bijgedragen aan een gezond klimaat.

Naast de traditionele uitvaartkist kunt u ook kiezen voor gevlochten uitvaartmanden van 
bamboe of wilgentenen. Een kist laten bedrukken met uw eigen favoriete afbeelding is 
mogelijk op Doodskist.nl, daarnaast bieden wij ook kisten die geschikt zijn om zelf te 
beschilderen.

Deze kist is te bestellen bij Doodskist.nl

Adrianalaan 385
3053 JB Rotterdam
info@doodskist.nl 
Telefoon: 010-422 7000 / 7 dagen per week 
van 8:00 uur ‘s ochtends tot 20:00 uur ‘s avonds



Ik wil dat het afscheid wordt gehouden op de volgende locatie:

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

De locatie van mijn afscheid

Bezoekers

Bij mijn afscheid mogen alleen mijn naasten aanwezig zijn

Ik wil dat mijn uitvaart bezocht kan worden door iedereen die 

mij gekend heeft

Ik wil absoluut niet dat de volgende mensen aanwezig zijn bij 

mijn uitvaart:

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Ik vind het waardevol als de volgende mensen spreken tijdens 

mijn afscheidsplechtigheid

Spreker

Spreker

Spreker

Spreker

Telnr.

Telnr.

Telnr.

Telnr

Ik wil geen sprekers

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Sprekers



Ik wil dat de volgende muziekstukken worden gespeeld tijdens 

mijn afscheid

Titel

Titel

Titel

Titel

Titel

Artiest

Artiest

Artiest

Artiest

Artiest

Ik wil geen muziek

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Muziek

     Ik wil dat er live muziek wordt gespeeld door het volgende gezelschap:

Naam

E-mail adres

Telefoonnummer

Ik wil een catering in het uitvaartcentrum

Ik wil dat de bezoekers na mijn uitvaart samenkomen in restaurant/café:

Ik wil geen catering

Ik heb geen voorkeur, de keus ligt bij mijn nabestaanden

Catering



Ik heb in deze uitvaartwensenlijst antwoord gegeven op de vragen die aan bod komen tijdens de 
regeling van de uitvaart. Ik hoop dat er rekening wordt gehouden met mijn wensen.

Naam en voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Datum 

Plaats

Handtekening

Ondertekend door

Donorcodicil

Toestemming voor obductie

Toestemming beschikkingstelling aan de wetenschap

Kopie paspoort / identiteitskaart

Verzekeringspolissen

Trouwboekje

Adressenlijst

Anders, namelijk

Bijgevoegde documenten



Wat ik nog wil meegeven


