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Formulier: Als ik er niet meer ben……. 
Een persoonlijke uitvaart helpt uw nabestaanden het verlies te verwerken. Uw wensen kunt u 
hieronder invullen en dit formulier opsturen naar het adres onderaan de laatste pagina. Als u wilt, 
kunnen we ook langskomen om het samen met u in te vullen, omdat blijkt dat er vaak twijfel is over 
welke keuzes het beste passen bij de specifieke wensen. 

 
Mijn persoonlijke gegevens 
Naam (achternaam en voornamen):         
  
Adres:              
 
Telefoon:             
 
Geboorte datum en plaats:           
 
Burgerlijke staat:            
 
Naam partner:             
 
Aantal kinderen:            
  
Huisarts (bellen na overlijden):          
 
Van mijn overlijden moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, de volgende personen : 
 

1.             
 
2.             

 
Na mijn overlijden wil ik 
□ worden begraven in:  

 
□ nieuw familiegraf  □ algemeen graf 

 
Op de begraafplaats:            
 
Ik wil een gedenksteen op mijn graf   ja  /  nee 
Ik wil graag een sobere steen / luxe steen 
Ik wil graag de volgende tekst op de steen :         
 
Voorafgaande aan de begrafenis wil ik graag een dienst in:       
 
□ worden gecremeerd 
 Dienst wordt gehouden voorafgaande in de kerk / in crematorium 
 
 Ik wil dat mijn as wordt 

□  bewaard in een urn □  verstrooid wordt op zee 
□  verstrooid wordt op het verstrooiveld van het crematorium 
 
□  verstrooid op:            
 
□  anders, nl.            
 

Ik wil graag 
□ in stilte worden begraven/gecremeerd 
□ alleen familie bij de uitvaart 
□ dat iedereen welkom is 
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over 
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Rouwkaarten 
□ vind ik niet nodig 
□ vind ik fijn, maar dan moeten die wel sober zijn, aantal    +/-___ 
□ vind ik fijn, maar dan mogen ze best kleurrijk zijn, aantal +/-___ 
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over, aantal    +/-___ 
 
Een overlijdensadvertentie 
□ vind ik niet nodig 
□ mag geplaatst worden in:            
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over 
 
Ik vind het prettig om thuis te worden opgebaard  ja / nee 
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over 
□ ik wil graag ergens anders worden opgebaard, nl.        
 
Ik wil graag opgebaard worden □ op bed   □ in een kist 
 
De kleding die ik aan wil als ik ben overleden: 
□  is bekend bij familie 
□  hangt in de kast, en bestaat uit:          
 
Ik wil een rouwwagen in de kleur 
□ zwart    □ grijs   □ wit 
 
□ Anders, nl.             
 
Ik wil graag dat de volgende muziek wordt gedraaid/gespeeld/gezongen bij de uitvaart  
             
 
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over. 
 
Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart      ja / nee 
 
Mijn lievelingsbloemen zijn           
 
□ ik laat de beslissing aan mijn nabestaanden over. 
  
Er is gelegenheid tot condoleren : 
□ na de uitvaartplechtigheid, in:          
 
□ anders, nl.             
 
Hierbij wordt geserveerd:           
 
Ondertekent op:         (DD/MM/JJJJ) 
 
 
 
 
 
 
Handtekening:        
 
U kunt dit formulier opsturen aan:  Ivonne Clemens Uitvaartverzorging 

Spoelhoren 51, 2201VW Noordwijk 
 

Voor direct contact kunt u ook bellen met 06-23954021 


