
Uitvaartwensen

Leg eenvoudig uw wensen vast

 

Blankenburg 17
1551 AS  Westzaan
www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

telefoon (075) 612 59 33

Bewaar deze uitvaartwensen bij uw verzekeringspapieren



Uw uitvaart is geen onderwerp waar u dagelijks bij stil staat. Toch is het 
verstandig om er nu al over na te denken. Alleen u weet hoe uw uitvaart er uit 
moet zien. Zo weten uw nabestaanden later welke keuzes zij moeten maken 
en neemt u hen de zorg uit handen.

Uw uitvaartwensen

Met dit boekje kunt u aangeven wat uw uitvaartwensen zijn. We stellen u eerst 
een aantal algemene vragen. Daarna komen verschillende onderdelen van de 
uitvaart aan bod. Het kan zijn dat er iets is wat u bij deze onderdelen niet kwijt 
kunt. Aan het einde van het boekje vindt u hiervoor ruimte onder het kopje 
“aanvullende wensen”.

Vragen

Heeft u vragen over uw uitvaartwensen? Of wilt u weten wat uw wensen 
kosten? Wij van Bakker en van der Blom Uitvaartzorg geven graag antwoord 
op uw vragen. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer (075) 612 59 33. 



Opgesteld door: 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats :

Ondergetekende: 

Naam:

geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking 
ten aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden 
uitgevoerd. 

Persoonlijke gegevens: 

Naam:

Voornamen: 

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gehuwd:          ja        nee 

Gehuwd met: 

Weduwe/weduwnaar van: 

Samenwonend met/geregistreerd partnerschap met: 

Geloofsovertuiging: 



Testament 

 Het testament is opgemaakt door: 

 Naam notaris: 

 Adres : 

 Postcode en woonplaats : 

 Er is geen testament. 

De opdrachtgever van mijn uitvaart zal zijn: 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats : 

Telefoon:                                                            Mobiel: 

Diegene zal zich belasten met het regelen en verzorgen van mijn uitvaart. 

De uitvaartondernemer van mijn keuze is: 

Naam:                 

Adres:   Blankenburg 17

Postcode en woonplaats:  1551 AS  Westzaan

Telefoon:  075 - 612 59 33

Diegene zal samen met de opdrachtgever de wensen aangaande mijn uitvaart 
ten uitvoer brengen. 



Medische gegevens 

 Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische    
 wetenschap (formulieren bijgevoegd)

 Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donorcodicil bijgevoegd) 

 Ik geef           wel            geen toestemming voor obductie/sectie. 

Financiële gegevens 

Bankrekeningnummers: 

Uitvaartdeposito bij:

Depositonummer:

Uitvaart- of levensverzekering: 

Maatschappij:   Polis nummer:     Bedrag:

Pensioen: 

Maatschappij: 



Opbaren

 Ik wil graag thuis opgebaard worden
 Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum
 Opbaring in een 24-uurs kamer       ja       nee
 Plaats en naam uitvaartcentrum:
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Opbaring

 Ik geef de voorkeur aan een opbaring met gesloten kist
 Ik geef de voorkeur aan een opbaring met open kist
 Ik geef de voorkeur aan een opbaring op een bed
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Bezoek

 Alleen bezoek voor familie (een familiebezoek)
 Bezoek voor familie en belangstellenden
 Bezoek stel ik niet op prijs
 Ik laat mijn nabestaanden beslissen
 
Kist en aankleding

De keuze van een kist is heel persoonlijk. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden.

 Ik laat dit over aan mijn nabestaanden
 Ik wens geen kist maar                                                             (niet alles is mogelijk)
 Ik wens een kist. Mijn voorkeur gaat uit naar:
   Hedendaags  Traditioneel  eco (milieubewust)
  Luxe

Kleur
   Licht hout  Donker hout  Wit 
  andere kleur

Materiaal
  Beuken  Eiken  Fineer
  Kersen  Mahonie  Populier
  Steigerdelen  Vuren ongelakt
 
Beslag (Schroeven en handvatten)
  Hout  Metaal  Geen voorkeur



Rouwdrukwerk

Het drukwerk bij een uitvaart kan meer zijn dan alleen een rouwkaart. U kunt 
ook denken aan een liturgie, rouwadvertentie, bedankkaartje of bidprentje. 
Geef hieronder uw keuze(s) aan.

Welk drukwerk wilt u?

   Rouwkaart  Rouwadvertentie  Liturgie
  Bedankkaartje  Bidprentje  Geen drukwerk
 
Rouwadvertentie

In welke krant(en) wilt u een rouwadvertentie laten plaatsen? 

  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Rouwkaart / Bedankkaartje / Bidprentje / Liturgie

Hoe moet het eruitzien?

  Eigen ontwerp of afbeelding. Omschrijving:

  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Eventueel gewenste tekst



Begraven / Cremeren / Plechtigheid

 Ik wil worden begraven op de begraafplaats
  

 Ik wil worden gecremeerd in het crematorium

 Mijn nabestaanden mogen bepalen of ik word begraven of gecremeerd
  

 Met plechtigheid vooraf in de aula van crematorium / begraafplaats
 Zonder plechtigheid vooraf
 Met plechtigheid vooraf op andere locatie dan een aula

De plechtigheid / ceremonie op een andere locatie bijvoorbeeld:

 Cultureel Centrum Bullekerk, Westzijde 75 te Zaandam
 Van der Valk Hotel Oostzaan - Amsterdam
 Beeckestijn, Rijksweg 134, Velsen-Zuid

 
Ik wens begraven te worden in een: 

 Algemeen graf (10  jaar)
 Algemeen graf R.K.-gedeelte (indien aanwezig) 
 Nieuw “eigen” graf / familiegraf
 In bestaand familiegraf, grafnummer: 
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

 
Bij een bestaand graf moet het monument worden verwijderd. 

De eigenaar/rechthebbende van het graf is of wordt: 

Naam: 

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:  Mobiel: 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 



Asbestemming 

 Mijn as moet worden bewaard
 Mijn as moet worden verstrooid op/bij 
 Mijn as moet over zee worden uitgestrooid
 Mijn as moet worden bijgezet in het columbarium
 Mijn as moet worden begraven op de begraafplaats
 Laat dit geheel over aan mijn nabestaanden
 Anders

Aulaplechtigheid

  Muziek: (welke muziek wilt u laten horen)

  1. (titel  en  artiest)

  2. (titel  en  artiest)

  3. (titel  en  artiest)

  4. (titel  en  artiest)
 
  Ik wil geen muziek
  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Wie mogen er spreken tijdens de uitvaart?

  Spreker: 
  Spreker: 
  Spreker: 
  Spreker: 

  Ik wil geen sprekers
  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Wat mag er gezegd of voorgelezen worden tijdens de plechtigheid?



Wel of niet dalen van de kist en vertrek:
 

 Ik wil dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie 
 Ik wil niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie 
 Naaste familie verlaat als laatste het graf of de aula
 Naaste familie verlaat als eerste het graf of de aula
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Monument / gedenkteken
 

 Ik wil een gedenkteken op mijn graf
 Nee ik wil geen gedenkteken
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Wie uitnodigen voor de uitvaart

 Familie    Vrienden en kennissen
 In besloten kring    Collega’s en belangstellenden
 In stilte zonder genodigden  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

 
Wie mogen de kist dragen

 De dragers van de uitvaartverzorger
 Mijn kinderen
 Andere familieleden of vrienden
 Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Vervoer

Bij vervoer kunt u denken aan een mooie stijlvolle rouwauto, maar er zijn 
meer mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor vervoer per fiets, in 
een zijspan van een motor of een koets met paarden. Daarnaast is er een 
uitvaartbus waar uw nabestaanden in kunnen meerijden.

 Ik wens een rouwauto   Ik wens geen rouwauto
 Ik wens wel volgauto’s   Ik wens geen volgauto’s 

Kleur van de auto’s:  Anders: 



Kerkdienst 

Ik wens een kerkdienst vanuit: 

Naam kerk: 

Adres kerk: 

Plaats: 

Domineer/pastoor: 

Telefoon:                                        Liturgie:  Ja  Nee

Organist: 

Muziek: psalmen en gezangen: 

Condoleren na de plechtigheid

 Gelegenheid tot condoleren met: 
   koffie, thee, frisdrank  uitgebreide lunch of diner
  witte / rode wijn en bier  anders:
  plateau koek / cake   
  broodjes    

 Geen gelegenheid tot condoleren

Een informeel samenzijn in restaurant: 



Wilt u dat er opnames worden gemaakt van uw uitvaart?

  Ja, er mogen opnames gemaakt worden
   Foto’s  Filmopname  Geluidsopname  Livestream
  Nee, ik wil niet dat er opnames gemaakt worden
  Dit mogen mijn nabestaanden bepalen

Aanvullende wensen

 

Ondertekening
 
Aldus opgemaakt op: Plaats:                                                     Datum:

Handtekening: 



Namen en adressen voor de rouwbrieven

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:
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Adres: 

Postcode en woonplaats:
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Adres: 

Postcode en woonplaats:
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Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:



Namen en adressen voor de rouwbrieven

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:



Namen en adressen voor de rouwbrieven

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats:




	naam: 
	naam 2: 
	naam 3: 
	naam 4: 
	naam 5: 
	naam 6: 
	naam 7: 
	naam 8: 
	Keuzerondje 3: Off
	naam 9: 
	naam 10: 
	naam 11: 
	naam 12: 
	Keuzerondje 4: Off
	naam 13: 
	naam 14: 
	naam 15: 
	naam 16: 
	naam 17: 
	naam 18: 
	naam 19: 
	naam 20: 
	Selectievakje 5: Off
	Selectievakje 6: Off
	Keuzerondje 1: Off
	naam 21: 
	naam 22: 
	naam 23: 
	naam 24: 
	naam 25: 
	naam 26: 
	naam 27: 
	naam 28: 
	naam 29: 
	naam 30: 
	naam 31: 
	naam 32: 
	naam 33: 
	naam 34: 
	naam 35: 
	naam 36: 
	naam 37: 
	naam 38: 
	naam 39: 
	naam 40: 
	naam 41: 
	Keuzerondje 9: Off
	Keuzerondje 10: Off
	Keuzerondje 11: Off
	Keuzerondje 12: Off
	Keuzerondje 2: Off
	naam 42: 
	Keuzerondje 6: Off
	Keuzerondje 7: Off
	Keuzerondje 8: Off
	naam 43: 
	naam 107: 
	Selectievakje 8: Off
	Selectievakje 9: Off
	Selectievakje 10: Off
	Selectievakje 11: Off
	Selectievakje 12: Off
	Selectievakje 13: Off
	naam 108: 
	Selectievakje 14: Off
	Keuzerondje 13: Off
	naam 109: 
	naam 1010: 
	Keuzerondje 14: Off
	Keuzerondje 15: Off
	Keuzerondje 16: Off
	Keuzerondje 17: Off
	naam 110: 
	naam 111: 
	naam 112: 
	naam 113: 
	naam 114: 
	naam 115: 
	naam 116: 
	naam 117: 
	naam 118: 
	naam 119: 
	naam 120: 
	Keuzerondje 18: Off
	Keuzerondje 19: Off
	Keuzerondje 20: Off
	naam 121: 
	naam 122: 
	naam 123: 
	naam 124: 
	naam 125: 
	naam 126: 
	naam 127: 
	naam 128: 
	naam 129: 
	naam 130: 
	naam 131: 
	naam 132: 
	naam 133: 
	Keuzerondje 21: Off
	Keuzerondje 22: Off
	Keuzerondje 23: Off
	Selectievakje 15: Off
	Selectievakje 16: Off
	Selectievakje 17: Off
	Selectievakje 18: Off
	Selectievakje 19: Off
	Selectievakje 20: Off
	Keuzerondje 24: Off
	Keuzerondje 25: Off
	Keuzerondje 26: Off
	naam 134: 
	naam 135: 
	Keuzerondje 27: Off
	Keuzerondje 28: Off
	Selectievakje 21: Off
	Selectievakje 25: Off
	Selectievakje 22: Off
	Selectievakje 26: Off
	Selectievakje 23: Off
	Selectievakje 24: Off
	naam 136: 
	naam 137: 
	naam 138: 
	naam 139: 
	naam 140: 
	naam 141: 
	naam 142: 
	naam 143: 
	naam 144: 
	Keuzerondje 29: Off
	Selectievakje 28: Off
	Selectievakje 29: Off
	Selectievakje 30: Off
	Selectievakje 31: Off
	naam 145: 
	naam 146: 
	naam 147: 
	naam 44: 
	naam 45: 
	naam 46: 
	naam 47: 
	naam 48: 
	naam 49: 
	naam 50: 
	naam 51: 
	naam 52: 
	naam 53: 
	naam 54: 
	naam 55: 
	naam 56: 
	naam 57: 
	naam 58: 
	naam 59: 
	naam 60: 
	naam 61: 
	naam 62: 
	naam 63: 
	naam 64: 
	naam 65: 
	naam 66: 
	naam 67: 
	naam 68: 
	naam 69: 
	naam 70: 
	naam 71: 
	naam 72: 
	naam 73: 
	naam 74: 
	naam 75: 
	naam 76: 
	naam 77: 
	naam 78: 
	naam 79: 
	naam 80: 
	naam 81: 
	naam 82: 
	naam 83: 
	naam 84: 
	naam 85: 
	naam 86: 
	naam 87: 
	naam 88: 
	naam 89: 
	naam 90: 
	naam 91: 
	naam 92: 
	naam 93: 
	naam 94: 
	naam 95: 
	naam 96: 
	naam 97: 
	naam 98: 
	naam 99: 
	naam 100: 
	naam 101: 
	naam 102: 
	naam 103: 
	naam 104: 
	naam 105: 
	naam 106: 


