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Wilsbeschikking
Naam:

Voornamen:

m/v

Zoals mijn
leven is,
zo wil ik mijn
afscheid

Adres:

Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Deze wilsbeschikking

Navolgend overzicht is door mij vastgesteld om als uitgangspunt te dienen bij

bewaren bij uw

het regelen en het uitvoeren van mijn uitvaart.

persoonlijke gegevens
of bij uw uitvaartpolis.
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Belangrijke instanties/
Wachtwoorden (i.v.m. opzeggen account):

Inloggegevens computer (gebruikersnaam, wachtwoord) bekend bij:

Huisarts:

Wachtwoorden (i.v.m. opzeggen account):

tel.:

Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn etc) bekend bij:

Werkgever:
tel.:

Huisdieren:
Huisdier(en) naar:

Notaris:
tel.:

Anders:

Accountant:

Op te zeggen abonnementen (kranten, tijdschriften worden vaak

tel.:

automatisch verlengd).
Overzicht:

Executeur testamentair:
tel.:
Berichtgeving:
Bank:

Van mijn overlijden moeten de volgende personen en instellingen

tel.:

onmiddellijk op de hoogte worden gebracht:

Uitvaartonderneming:

tel.:

tel.:
tel.:
Sleutels t.b.v.:
Waar aanwezig:

tel.:

Brandkast (code) bekend bij:

tel.:

Let op, na het overlijden dient altijd eerst de arts te worden gebeld
(i.v.m. ofﬁciële verklaring van overlijden).
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1.

Testament gemaakt

 ja

 nee

8.

Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik zal worden:

 begraven
 gecremeerd

Indien ja, bij notariskantoor:

9.

Ik geef er de voorkeur aan dat mijn uitvaart zo
duurzaam mogelijk wordt vormgegeven

I.v.m. te vervullen formaliteiten kunnen de namen

 ja

 nee

 ja

 nee

Familie

 ja

 nee

Familie en vrienden

 ja

 nee

Familie, vrienden en belangstellenden

 ja

 nee

van mijn ouders nodig zijn:
10.

Vader:

Ik wens dat de uitvaart verzorgd wordt door:
 Vredehof Uitvaartverzorging

Moeder:

Tel. 053-4312389
2.

Ik heb een uitvaartverzekering

 ja

Voorkeur uitvaartleider:

 nee

Zo ja, bij

11.
3.

Ik heb een deposito gestort

 ja

 nee

Ik wens een uitvaart in:
Besloten kring

Zo ja, bij
In tegenwoordigheid van:

4.

5.

Ik heb een vooruitbetaling gedaan bij de SGVUV

Ingeschreven in het donorregister

 ja

 ja

 nee

 nee
Tussen het moment van overlijden en de uitvaart

6.

7.

Ik heb mijn lichaam wel / niet ter beschikking gesteld van

is er gelegenheid om afscheid te nemen:

de wetenschap.

Voor familie

 ja

 nee

(De betreffende papieren liggen bij deze wilsbeschikking).

Ook voor belangstellenden

 ja

 nee

Mijn geloofsovertuiging is:

Indien geen gelegenheid tot afscheid nemen:
Kist op het laatste moment sluiten

 ja

 nee

Kist onmiddellijk sluiten

 ja

 nee

Foto op de kist

 ja

 nee

Beamer presentatie

 ja

 nee

Kerkelijke uitvaart

 ja

 nee

Indien ja, welke kerk of uitvaartcentrum

Avondmis/wake

 ja

 nee

Bidprentjes

 ja

 nee
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12.

16.

Ik wens opgebaard te worden in:

Advertentie

 ja

 nee

Zo ja, in dagblad(en):

 Uitvaartcentrum ‘Vredehof’
 24-uurs familie kamer ‘Vredehof’
 Thuis

Dankbetuigingskaarten

 ja

 nee

 Elders, nl.:

Dankbetuigingsadvertentie

 ja

 nee

Internetcondoleance

 ja

 nee

Volgauto’s

 ja

 nee

 ja

 nee

Voorkeur kleding tijdens opbaring:
17.

Zo ja, voor wie:
13.

Ik kies voor Thanatopraxie (Lichte balseming)

14.

Ik wens een kist van de volgende soort:

 ja

 nee

18.

Na de uitvaartplechtigheid

 Licht eikenkleur (ﬁneer)

Consumpties

 Notenkleur (ﬁneer)

Zo ja, kofﬁe met:

 Koekje

 Berkenkleur (ﬁneer)

 Cake

 Kersenkleur (ﬁneer)

 Belegde broodjes

 Eiken (massief)

 Anders, nl.:

 Grenen (ongelakt)
Welke locatie:

 Gekleurde kist, nl.:

 Duurzame kist (populierenhout)

15.

 Anders, nl.:

19.

Condoléanceregister

 ja

 nee

 Keuze nabestaanden

20.

Bloemen

 ja

 nee

21.

Bij mijn uitvaart wens ik wel / geen sprekers.
 ja

 nee

Rouwbrieven

 ja

 nee

Zo ja, via Declamo
Adressenlijst is te vinden:
Anders, nl.:
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22.

Indien begrafenis welke begraafplaats:

23.

Ik wens wel / geen gedenksteen op mijn graf.

24.

Tekst gedenksteen:

Soort graf:
 Eigen
 Bestaand graf, grafnummer:
 Huur voor

 20 jaar
 Keuze nabestaanden

 40 jaar
 Anders, nl.:
 Algemeen graf
 Anders, nl.:

25.

Indien crematie, welk crematorium:

26.

Bij mijn crematie wens ik muzikale begeleiding

Kist laten zakken in aanwezigheid van
nabestaanden en/of belangstellenden

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Indien ja:
Bij mijn begrafenis wens ik muzikale begeleiding

 ja

 Live muziek

 nee

Indien ja:

 cd’s / mp3 bestanden

 Live muziek

Mijn keuze is:

 cd’s / mp3 bestanden

1.

Mijn keuze is:
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.
 Keuze nabestaanden

5.
 Keuze nabestaanden
27.

meegaan naar de ovenruimte

Dragers:
Familie / Eigen

 ja

 nee

Uitvaartonderneming

 ja

 nee
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28.

op cd, dvd, video of foto

29.

32.

Ik wens dat mijn uitvaart wordt vastgelegd
 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Eventuele persoonlijke tekst
(tekst advertentie, voor te dragen tekst, etc.):

Asbestemming
Bijzetting in columbarium/urnentuin
Zo ja, waar:

 Algemene nis voor een half jaar
Overbrenging van de urn naar:
 Openbare algemene nis (1 maand)
 Verstrooiing op het terrein van het crematorium
 Verstrooiing per schip op zee
 Verstrooiing per vliegtuig boven zee
 Bijzetting in bestaand graf
 Anders, nl.:

 Keuze nabestaanden

30.

Bijzetting of verstrooiing in aanwezigheid
van familie

31.

Overige persoonlijke wensen, aanvullingen of wijzigingen:
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Het voorgenoemde heb ik vastgelegd

op:

te:

Handtekening
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Kantooradres
Diepenveenseweg 76
7413 AS Deventer
Telefoon: 0570 - 60 66 44 (24/7 bereikbaar)
E-mail: info@hermanbakker.nl
Internet: www.hermanbakker.nl

Herman Bakker Uitvaartzorg is in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg
en de uitvaartverzorgers zijn opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.
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