
 

Mijn persoonlijke gegevens

Naam (achternaam en voornamen)  

Adres  

Telefoon  

Geboortedatum en -plaats  

Burgerlijke staat  

Naam partner  

Aantal kinderen  

Huisarts (bellen na overlijden)  

Ik heb een      donorcodicil      pacemaker      testament      uitvaartverzekering

Wie moeten er direct gewaarschuwd worden na mijn overlijden:  

Wie wordt de opdrachtgever van de uitvaart:  

Na mijn overlijden wil ik

  worden begraven   

Op de begraafplaats 

  bestaand familiegraf      nieuw familiegraf      algemeen graf

Ik wil een gedenksteen op mijn graf      ja      nee

Ik wil de volgende tekst op de steen  

  tekst en soort steen laat ik over aan mijn nabestaanden

  worden gecremeerd 

In crematorium 

Ik wil dat mijn as wordt      bewaard in een urn      begraven in urnengraf      geplaatst in urnenmuur 

	   verstrooid op zee      verstrooid op strooiveld van het crematorium

Voorafgaand aan de begrafenis/crematie wil ik graag een dienst/samenkomst in 

  waarbij iedereen welkom is      met alleen familie      Ik wil een uitvaart in stilte

Mijn uitvaartwensen

U kunt dit formulier naar ons opsturen, maar we kunnen ook
bij u langskomen om uw ideeën te bespreken en het samen met u in te vullen.
Met anderen erover praten kan helpen om uw wensen duidelijk te krijgen.



Als aankondiging van het overlijden wil ik

  rouwkaarten versturen      geen rouwkaarten

  een overlijdensadvertentie plaatsen in 

  rouwkaarten en wel of geen advertentie laat ik over aan mijn nabestaanden

Ik vind het prettig om thuis te worden opgebaard indien dat mogelijk is      ja      nee

  ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

  ik wil graag ergens anders worden opgebaard nl. 

Ik wil opgebaard worden      op bed      in een kist      in een wade

De kleding die ik aan wil als ik ben overleden

  hangt klaar en bestaat uit 

  is bekend bij mijn nabestaanden

Verder wil ik graag      make up op     mijn bril op      sieraden om

nl.  

  mijn onderscheidingen opgespeld hebben nl. 

Als rouwvervoer wens ik

  een rouwauto in de kleur      grijs      zwart      wit      andere kleur nl. 

  anders nl. 

Ik wil graag dat de rouwstoet op de dag van de uitvaart  een speciale route volgt nl. 

Ik wil graag dat de volgende muziek wordt gespeeld/gezongen bij mijn afscheid

  ik laat de muziekkeuze over aan mijn nabestaanden

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart      ja      nee

Mijn lievelingsbloemen zijn 

Er is gelegenheid tot condoleren in    

  de aula van begraafplaats/crematorium

  elders nl. 

Hierbij wordt geserveerd 

Plaats/datum  Handtekening 

U kunt dit formulier sturen naar: Uitvaartonderneming Teylingen, Postbus 12, 2215 ZG  Voorhout.
U kunt ook bellen met: 06-30409466 en een afspraak maken.
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