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Mijn uitvaartwensen
Eén ding is zeker, het leven is eindig. Misschien wilt u tijdens uw leven al vorm geven 
aan uw eigen uitvaart. Praten over het eigen afscheid getuigt van liefde en respect 
voor de mensen die u tijdens uw leven dierbaar zijn. Door uw wensen tijdig vast te 
leggen beantwoordt u alvast veel vragen waarmee nabestaanden geconfronteerd 
zullen worden in de emotionele periode rond het overlijden.

Voor u ligt het uitvaartwensen boekje van Mariken Afscheid & Uitvaart. Aan de hand 
van dit boekje kunt u aangeven wat uw uitvaartwensen zijn. Er staat eerst een aantal 
algemene vragen. Daarna komen de vragen over uw uitvaart aan bod.

Het is ook mogelijk om met mij persoonlijk over uw uitvaartwensen van gedachten 
te wisselen en eventueel deze samen vast te leggen. Een eerste gesprek is kosteloos 
en verplicht tot niets. Ook voor een kennismakingsgesprek maak ik graag tijd.

Heeft u nog vragen? Bel of mail me gerust.

Met vriendelijke groet,

Mariken Snijdoodt
Mariken Afscheid & Uitvaart

M 06 22007780

info@marikenuitvaart.nl
www.marikenuitvaart.nl
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Persoonlijke gegevens 

Naam                                                                                                 
Voornamen             
Geboortedatum            
Geboorteplaats            
BSN               
Geloofsovertuiging             
Burgerlijke staat            
Naam van partner             
Kinderen             

Direct waarschuwen na mijn overlijden

Huisarts           tel.     
1e contactpersoon           tel.     
2e contactpersoon           tel.     
Mariken Afscheid & Uitvaart         tel. 06 22007780

Ik wil graag dat mijn uitvaart wordt geregeld
0 Naar wens van de nabestaanden
0 Door onderstaand persoon

Naam               0 man    0 vrouw
Voornamen         
Geboortedatum      
BSN        
Adres        
Postcode     plaats         
Telefoon     e-mailadres        
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Belangrijke informatie

Ik heb een donorcodicil
0 Nee
0 Ja, (waar in huis)          

Ik stel mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap
0 Nee
0 Ja, afspraken gemaakt met (welke instantie)      

Ik geef toestemming voor sectie (obductie)
0 Nee
0 Ja

Ik draag een pacemaker / defibrillator
0 Nee
0 Ja

Zakelijke gegevens
 
Ik heb een uitvaartverzekering
0 Nee
0 Ja, bij              polisnr.      

Ik heb een testament
0 Nee
0 Ja, notaris         
          plaats       tel.     

Mariken Afscheid & Uitvaart is op de hoogte van mijn wensen 
0 Nee
0 Ja

Mariken Afscheid & Uitvaart
M 06 22007780
info@marikenuitvaart.nl
www.marikenuitvaart.nl
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Wensen voor mijn uitvaart

1. Stijl van de uitvaartplechtigheid
0 Ingetogen
0 Klassiek
0 Modern
0 Feestelijk
0 Bourgondisch
0 Ik kies voor iets anders, namelijk        
0 Naar wens van de nabestaanden

2. Religieuze uitvaartplechtigheid
0 Mijn geloofsovertuiging is        
0 Voorkeur voor locatie (kerk)        
0 Voorkeur voor religieuze begeleider       
0 Avondwake           

3. Begraven of cremeren
0 Ik wil begraven worden   begraafplaats    
0 Ik wil gecremeerd worden  crematorium     
0 Naar wens van de nabestaanden

4. Bij begraven
0 Algemeen graf
0 Eigen graf
0 Familiegraf     grafnummer     

5. Grafmonument
0 Ja, ik wil een grafsteen
0 Mijn voorkeur gaat uit naar        
0 Naar wens van de nabestaanden

6. Bij cremeren
0 Wil ik graag dat nabestaanden mij begeleiden naar de oven
0 Wil ik niet dat nabestaanden mij begeleiden naar de oven
0 Naar wens van de nabestaanden



   6

7. Asbestemming
0 Urnenmuur (columbarium)
0 De as mag verstrooid worden (waar)       
0 In urn(en) voor nabestaanden
0 Bijzetten in bestaand graf        
0 Naar wens van de nabestaanden

8. Kist / opbaarplank
0 Ik kies voor een kist
0 Ik kies voor een opbaarplank met wade
0 Ik kies voor iets anders, namelijk        
0 Naar wens van de nabestaanden

9. Begeleiding van kist / opbaarplank
0 Door nabestaanden gedragen
0 Door dragers van Mariken Afscheid & Uitvaart
0 Rijdende baar, begeleid door nabestaanden
0 Naar wens van de nabestaanden

10. Laatste verzorging
0 Door Mariken Afscheid & Uitvaart
0 Door nabestaanden (bijgestaan door Mariken Afscheid & Uitvaart)
0 Naar wens van de nabestaanden

11. Opbaren
0 Ik wil graag thuis worden opgebaard
0 Ik wil graag in een afscheidshuis worden opgebaard
0 Ik kies voor iets anders, namelijk        
0 Naar wens van de nabestaanden 

12. Wijze van opbaren
0 Met koeling
0 Thanatopraxie (lichte vorm van balsemen)
0 Naar wens van de nabestaanden
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13. Open of gesloten kist
0 Ik wil een open kist tijdens de opbaring
0 Ik wil een gesloten kist tijdens de opbaring
0 Naar wens van de nabestaanden

14. Uiterlijke verzorging
0 Ik heb wensen ten aanzien van mijn kleding
               
              
0 Ik heb wensen ten aanzien van mijn uiterlijke verzorging
               
              
0 Naar wens van de nabestaanden

15. Gelegenheid tot rouwbezoek
0 Ja
0 Ja, in besloten kring
0 Nee
0 Naar wens van de nabestaanden

16. Drukwerk
0 Rouwkaart
0 Liturgie
0 Gedachteniskaartje / bidprentje
0 Bedankkaartje
0 Naar wens van de nabestaanden

Wensen ten aanzien van rouwkaart
               
              

Wensen ten aanzien van liturgie
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Wensen ten aanzien van gedachteniskaartje / bidprentje
               
              

Wensen ten aanzien van bedankkaartje
               
              

17. Overlijdensadvertentie(s)
0 Nee
0 Naar wens van de nabestaanden
0 Ja, in de krant(en)          
Gewenste tekst
               
              

18. Bloemen
0 Nee
0 Ja, voorkeur voor          
0 Naar wens van de nabestaanden

19. Vervoer
0 Standaard rouwauto
0 Ander vervoer, namelijk         
0 Volgauto’s (aantal)   voor wie     
0 Naar wens van de nabestaanden

20. Locatie van de uitvaartplechtigheid
0 Ik wil graag dat deze plaatsvindt (waar)       
0 Naar wens van de nabestaanden

21. Uitnodigen voor de uitvaartplechtigheid
0 Familie / vrienden / kennissen
0 Collega’s en belangstellenden
0 In besloten kring
0 In stilte zonder genodigden
0 Naar wens van de nabestaanden
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22. Condoleance
0 Gelegenheid voor condoleren (waar)       
0 Gelegenheid voor condoleren (wanneer)      
0 Ik wil graag condoleancekaartjes 
0 Ik wil graag een digitale gedenkplek
0 Naar wens van de nabestaanden

23. Voorganger bij de uitvaartplechtigheid
0 Voorganger (naam)         
0 Mariken Afscheid & Uitvaart
0 Naar wens van de nabestaanden

24. Sprekers bij de uitvaartplechtigheid
0 Ik wil graag de volgende spreker(s)       
0 Ik wil liever geen sprekers
0 Naar wens van de nabestaanden
0 Ik wil graag deze tekst laten voorlezen
               
              

25. Muziek bij de uitvaartplechtigheid
0 Ik wil liever geen muziek
0 Naar wens van de nabestaanden
0 Ik wil graag de volgende artiesten / titels 
               
              

26. Fotografie / videografie tijdens de uitvaartplechtigheid
0 Ik wil graag dat er foto’s worden gemaakt
0 Ik wil graag dat er een video wordt gemaakt
0 Naar wens van de nabestaanden

27. Catering na de uitvaartplechtigheid
0 Locatie           
0 Wensen ten aanzien van consumpties       
0 Naar wens van de nabestaanden
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Social media

Facebook
0 Ik wens dat op FB een herinneringspagina wordt gemaakt
0 Ik wil dat mijn profiel op FB wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Instagram
0 Ik wil graag dat mijn profiel wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Twitter
0 Ik wil graag dat mijn profiel wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Linkedin
0 Ik wil graag dat mijn profiel wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Google+
0 Ik wil graag dat mijn profiel wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Pinterest
0 Ik wil graag dat mijn profiel wordt verwijderd
0 Naar wens van de nabestaanden

Overig
               
              

Mijn accountgegevens zijn bekend bij (naam)
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Dit document heb ik vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en 
het uitvoeren van mijn uitvaart. Ik hoop dat mijn wensen worden gerespecteerd en 
(zo goed mogelijk) worden nageleefd.

Ondertekend door

Naam        
Voornamen    
Adres     
Postcode     woonplaats     
Datum                  plaats     

Handtekening

     

Bijgevoegde documenten

0 Donorcodicil
0 T oestemming voor obductie
0 T oestemming ter beschikkingstelling aan de wetenschap
0 Kopie paspoort / identiteitskaart
0 Verzekeringspolissen
0 Trouwboekje
0 Adressenlijst
0 Anders, namelijk
               
              

Heeft u nog aanvullende wensen? Noteer deze dan op een apart vel en voeg dit vel 
bij dit boekje. 

Bewaar dit uitvaartwensen boekje bij uw belangrijke papieren en laat uw naasten 
weten dat u dit document heeft ingevuld en waar u het bewaart.

Voor een liefdevol vaarwel...


