
Persoonlijke laatste wensen

Afscheid nemen is altijd moeilijk. 
Maar nadenken en praten over de dood bieden houvast, ook nu al. Iedereen wil op zijn of haar 
eigen manier afscheid nemen van het leven en het is voor uzelf een geruststellende gedachte 
en voor nabestaanden prettig om dit op passende wijze te kunnen doen.

Ook u heeft waarschijnlijk, misschien vluchtig, al eens over uw eigen uitvaart nagedacht. 
Weet u al hoe u wilt dat er afscheid van u wordt genomen? Ziet u een besloten en ingetogen 
bijeenkomst voor u, of denkt u aan een grotere en meer uitgebreide dienst? Welke wensen u 
ook heeft, het is belangrijk dat deze bekend zijn. Anders laat u de keuzes aan uw nabestaanden 
over en dat is voor hen geen eenvoudige taak. Als u dit uitvaartcodicil invult en bewaart op 
een plaats die bekend is bij uw dierbaren,  is dat voor hen een hele zorg minder.

Mocht u met betrekking tot het invullen van dit codicil of anderszins nog vragen hebben, of 
wilt u  gedetailleerder uw wensen vastgelegd hebben, dan kunt u 
vrijblijvend contact met ons opnemen.

 Van Deursen Uitvaartverzorging
 Biest 32a, 6001 AR  Weert

 T  0495 53 33 22 
 E  informatie@vandeursen-uitvaart.nl
 I  www.vandeursen-uitvaart.nl
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Persoonlijke gegevens
Naam          
   
Voornamen

Geslacht    Man       Vrouw  

Geboren op     te

Adres

Postcode / Plaats     

Nationaliteit     BSN

Telefoonnummer(s)     GSM

E-mail

Burgerlijke staat:  gehuwd                    ongehuwd  samenlevingscontract   
   weduwe/weduwnaar

met / van

Overleden d.d.     te 

Kinderen: 

Waarschuwen na overlijden 

Naam

Adres

Postcode / Plaats     

Telefoonnummer(s)       GSM

E-mail
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Algemene vragen
Is er een uitvaartverzekering?*    ja    nee

Zo ja, naam verzekeringsmij.

Polisnummer(s) 

Verzekerd bedrag (euro)    

Indien natura, lees omschrijving in polis.

Is er een deposito* gestort?     nee  ja, te weten                            euro    

Zo  ja, naam maatschappij

Depositonummer(s) 

Is er een testament* opgemaakt?   ja   nee

Zo ja, naam notariskantoor     

I.v.m. formaliteiten kunnen de volledige namen van de ouders nodig zijn

Naam vader

Naam moeder

Is er een donorcodicil* opgemaakt?  ja   nee

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap*       ja        nee

De bevestiging van inschrijving van het ziekenhuis is bijgevoegd bij deze wilsbeschikking.

Bij mij is een pacemaker ingebracht  ja  nee

Mijn wens is dat de uitvaart verzorgd wordt door Van Deursen Uitvaartverzorging 

Voorkeur uitvaartleider(ster)

Van mijn laatste wensen wil ik een overzicht met kostenopgave, zodat ik de uitvaart vooraf kan 

betalen.            ja        nee

* Uitleg zie laatste bladzijde                                           
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Mijn wens is om te worden  Begraven

  Gecremeerd

Ik wens een uitvaart   Voor iedere belangstellende 

  In besloten kring; in het bijzijn van naaste familie

  In stilte

Opbaren / mortuarium   Thuis op bed of in de kist

  Rouwkamer Biest 32a te Weert (kist- of bedopbaring)

  Crematorium Weerterland (kistopbaring) 

  Rouwkamer Cranendonck te Budel (kistopbaring)

Gelegenheid tot persoonlijk  Voor naaste familie  

afscheid nemen  Voor iedereen die dat wenst    

  nee

   

Indien er geen gelegenheid   Kist onmiddellijk sluiten

is tot afscheid nemen  Kist op laatste moment sluiten

   

Voorkeur kist *  Fineer   eiken  kersen      noten 

  Massief   eiken    naaldhout  mahonie

  Anders, nl.         

 

         

       

        

* Uitleg zie laatste bladzijde                                         
4



5

Drukwerk, vervoer en bloemen

Rouwbrief   ja  nee        

Zo ja;   met foto/afbeelding 

  kleur  zwart / wit

Rouwadvertentie(s)  ja  nee

Zo ja, in dagblad(en) 

Gedachtenisprentje  ja        nee

Zo ja;  met foto / afbeelding 

  kleur  zwart / wit                

Dankbetuiging   ja  nee

Zo ja;   met foto / afbeelding 

  kleur  zwart / wit

Advertentie(s) dankbetuiging  ja  nee

Zo ja, in dagblad(en)

Vervoer op dag uitvaart  Rouwauto  Anders, nl.

Route op dag uitvaart  Vanaf woonhuis 

  Vanaf rouwkamer  

   Anders, nl.  

Bloemen op de kist  ja  nee 

Voorkeur soort bloemen       

Ipv bloemen donatie  ja  nee  

bijv.:   Franciscus Hospice Weert    KWF Kankerbestrijding  

Anders, nl. (naam goed doel)  



Uitvaart

Mijn geloofsovertuiging is   

Kerkelijke uitvaart  ja  nee

Avonddienst  ja       nee

Indien ja, naam parochie 

Niet-kerkelijke uitvaart  Crematorium Weerterland

  Paterskerk De Biest te Weert

  Elders, nl.: 

   

Muzikale opluistering  Koor

  Eigen cd 

  Anders, nl.

Begrafenis

Naam begraafplaats 

Plaats begraafplaats

Nieuw graf  ja        nee

Zo ja, soort graf  Enkel   Dubbel  

Zo nee, bestaand graf Grafnummer:

 tnv.: 

 te:

Gedenksteen op graf   ja  nee

Steenhouwer   Natuursteen Limburg (via Van Deursen)

  eigen steenhouwer te weten:
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Crematie

Voorkeur crematorium   Crematorium Weerterland 

  Anders, namelijk: 

Locatie afscheidsdienst  Crematorium

  Anders, namelijk:

Dienst geleid door  Ritueel begeleider (Uitvaartverzorger Van Deursen)

   Priester / geestelijke

  Sprekers familie

  Anders nl.

Tekst afscheidsdienst bijgevoegd   ja    nee

Foto-presentatie tijdens dienst    ja    nee  

Muziek   Live  door:

  Cd

  Anders, nl. 

    

Opname crematiedienst  cd   dvd   (indien mogelijk)

CD-muziek (titel; artiest) 1

 2

 3

 4

 5
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Asbestemming en samenzijn na afloop

Asbestemming:  Algemene nis Biest 32a (Van Deursen haalt urn op)

  Familie haalt urn zelf op 

  Woonhuis (Van Deursen haalt urn op)

  Bijzetting elders te

  Columbarium* te    

  Urnengraf te

  Algemene nis* crematorium (Van Deursen haalt urn op)

     Verstrooiing strooiveld/strooibos crematorium 

  Keuze uit assortiment sierurnen

  Anders nl.      

Koffietafel/informeel samenzijn na afloop

Koffietafel na de uitvaart  ja   nee

Zo ja, voorkeur ruimte:  Koffiekamer crematorium

  Woonhuis

  Anders, nl.

Vorm:  Koffie/thee  Vlaai/cake

  Belegde broodjes  Groentesoep

   Borrel  Tapas

   Koffietafel zittend   Koffietafel in buffetvorm 

  Anders, nl.

Samenzijn bestemd voor:  Naaste familie

  Genodigden

  Alle aanwezigen

  Anders, nl.

* Uitleg zie laatste bladzijde
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Mijn specifieke wensen
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 Tekst rouwbrief is bijgevoegd

 Tekst advertentie is bijgevoegd

 Tekst gedachtenisprentje is bijgevoegd
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Onder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik 
dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar 
ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de beslissing over aan hen die de zorg 
voor de regeling op zich nemen.

Behoudens een notarieel testament herroep ik hiermee alle eerder door mij schriftelijk, mon-
deling of in welke vorm dan ook, gemaakte of geuite wensen en verklaar deze wilsbeschikking 
vrijwillig en bij volle verstand te hebben ingevuld en ondertekend.

Naam

Datum

Plaats

Ondertekening

* Uitvaartverzekering: Overeenkomst waarmee men zorgt voor een vergoeding na een overlijden, door het betalen 

van een premie aan degene die verzekert. De vergoeding kan een geldbedrag zijn of een uitkering in natura (produc-

ten en diensten).

* Deposito: In bewaring gegeven geld dat met rente vermeerderd wordt.

* Testament: Schriftelijke wettelijke beschikking waarbij iemand verklaart wat na zijn dood moet gebeuren.

* Donorcodicil: Kaartje waarop de aanstaande donor verklaart na overlijden organen en/of weefsels al dan niet 

beschikbaar te stellen voor transplantatiedoeleinden.

* Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap: Dit moet geregeld zijn vóór het overlijden. De wilsbeschikking 

van de Universiteit Maastricht kunt u bij ons opvragen. Wanneer u een bevestiging van de Universiteit heeft, is het toch 

mogelijk dat het lichaam niet geaccepteerd wordt. In dat geval zal er toch een begrafenis/crematie plaatsvinden. Indien 

het lichaam wel geaccepteerd wordt, wordt het op zeer korte termijn overgebracht naar de door haar aangewezen locatie. 

Wil men toch een afscheidsdienst, dan is dit in alle gevallen zonder overledene. 

* Kist: Bij het regelen van de uitvaart heeft de uitvaartverzorger een fotoboek met uitvaartkisten bij zich.  

* Algemene nis: Tijdelijke bewaarplaats voor urnen bij het crematorium, alwaar geen mogelijkheid tot bezoek.

* Columbarium: Muur met nissen bij begraafplaats of crematorium waar urnen geplaatst worden.
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