Wensenboekje

Wensenboekje
Sterven is na geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven.

Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden
niet naast hun verdriet ook nog de vraag moeten verwerken, hoe u uw uitvaart
geregeld had willen zien.

Door het invullen en bewaren van dit wensen boekje zullen uw nabestaanden en
het uitvaartbureau weten welke wensen u had en deze respecteren en ernaar
handelen. Vertel uw dierbaren dat u uw wensen in dit boekje hebt vastgelegd en
waar zij het boekje, na overlijden, vinden.

Natuurlijk is het mogelijk om tijdens een persoonlijk gesprek u nadere toelichting
en informatie te geven over de mogelijkheden van een uitvaart.
Ik help u hier graag bij.

Bernadette Penders – Ernes
Uitvaartbureau Penders & partners

Belangrijke gegevens aangaande mijn uitvaart
Ondergetekende
Naam:
Voornamen:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Geboortedatum & plaats:
Burgerservicenummer:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Gehuwd met:
Wed. van:
Lid van kerkgemeenschap:
Orgaandonatie:
Ik heb de volgende wensen en gegevens beschreven om te gebruiken na mijn overlijden en bij
het regelen van mijn uitvaart.
Plaats/datum:
Handtekening:

Kennisgeving
De navolgende personen en/of instellingen dienen zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te
worden van mijn overlijden:
Naam:
Adres:
Postcode & Woonplaats :
Telefoonnummer(s):
E-mail adres:
Naam:
Adres:
Postcode & Woonplaats :
Telefoonnummer(s):
E-mail adres:

Naam:
Adres:
Postcode & Woonplaats :
Telefoonnummer(s):
e-mail adres:

Uitvaart
Ik wens
Begraven

ja

nee

Nieuwe graf

bestaand graf

ja

nee

Aula dienst:

ja

nee

Ter beschikking van de medische wetenschap

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Familie:

ja

nee

Familie, vrienden en bekenden:

ja

nee

Besloten kring:

ja

nee

Begraafplaats:
Adres:

Bestaand graf
Locatie:
Nummer:
Rechthebbende :
Crematie
Crematorium te :

Papier op te vragen bij :

Uitvaartlocatie vindt plaats
Parochie kerk:
Adres:
Crematorium:
Adres:
Overige:
Adres:
Genodigden voor mijn uitvaart zijn

Anders:

Opbaring
Ik wens opgebaard te worden
Thuis:

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Ik wens groetbezoek:

ja

nee

Ik wens groetbezoek alleen voor:

familie

voor iedereen

Ik wens rouwbrieven

ja

nee

Adressenlijst:

aanwezig

afwezig

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Adres:
Uitvaarthuis:
Adres:
Geen opbaring:
Groetbezoek (afscheidsbezoek)

Rouwbrieven
achteraf

Waar ligt adressenlijst
Bijzonderheden/aandachtspunten voor rouwbrief

Rouwadvertentie
Ik wens
Advertentie
Regionale krant & editie:
Landelijke krant:
Overige:

Bloemen
Ik wens
Bloemen:
Mijn voorkeur voor kleur:
Voorkeurs bloemist:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnumer:
E-mailadres:
Uitvaartkist
Ik wens
Materiaal:
Kleur:
Overige:

achteraf

Afscheidsbijeenkomst
Sprekers:

ja

nee

Muziek eigen muziek:

ja

nee

ja

nee

Bijgezet:

ja

nee

Begraafplaats te:

urnenmuur

urnengraf

Verstrooid:

ja

nee

op het terrein van

crematorium

begraafplaats

ja

nee

Muzieklijst te vinden:
Keuze te maken nabestaande:
As bestemming bij crematie
Ik wens dat mijn as wordt
urnengalerij
dierbaar plekje

Adres van dierbaar plekje:
Mee naar huis gaat:
Familie aanwezig bij verstrooiing:
Grafmonument
De keuze voor een grafmonument kunt u vooraf in overleg met een steenhouwer maken.
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bestaand grafmonument laten aanpassen door steenhouwer
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Overige zaken
Contactpersoon voor de bespreking van mijn uitvaart is
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mail adres:

Testament
Ik heb een testament

ja

nee

ja

nee

Faceboek

ja

nee

Twitter

ja

nee

Linkedin

ja

nee

Pinterest

ja

nee

Instragram

ja

nee

Snapchat

ja

nee

Google+

ja

nee

Notaris:
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
Verzekering
Ik heb een uitvaartverzekering
Naam uitvaartverzekering:
Polisnummer:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Sociaal Media
Ik ben actief op de volgende sociaal media:

Andere
Mijn logingegevens zijn te vinden:

Na mijn overlijden wil ik dat het volgende gedaan wordt met mijn sociaal media:
Rouwkaart plaatsen als proﬁelfoto

ja

nee

Rouwkaart plaatsen op pagina

ja

nee

weken

dagen

Proﬁelen laten verwijderen door
MemoriesMedia.nl na
Anders, te weten:

Mijn aanvullende wensen zijn:

maanden

Vijlenberg 149, 6294 AV Vijlen
Telefoon 043-306 61 54 of 045-574 08 10
info@uitvaartbureau.nl - www.uitvaartbureau.nl

