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Met dit formulier legt u eenvoudig uw 
uitvaartwensen vast. 

Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u 
ondersteunen bij het invullen van dit formulier, 
maar ook als het om de uitvoer van de uitvaart 
gaat kan Sociale Uitvaartzorg Nederland van 
betekenis zijn.  

Veel is mogelijk en bespreekbaar. Neem 
vrijblijvend contact met Sociale Uitvaartzorg 
Nederland op om de uitvaart te bespreken en 
mogelijk vast te leggen.   

Tel.: 085-0608988 

 

Laatste wensenformulier  
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Persoonlijke gegevens 
  

Naam ________________________________________________ Vrouw / Man 

Voornamen voluit _________________________________________________ 

Geboortedatum ___________________________________________________ 

Burgerlijke staat ___________________________________________________ 

Straat ____________________________________________ Huisnr _________ 

Postcode _____________ Plaats ______________________________________ 

E-mailadres _______________________________________________________ 

Telefoon _________________________________________________________ 

 

Medische gegevens 

Heeft u een pacemaker?: ja/nee 

Naam Huisarts:____________________________________________________ 

 

Ondertekening 

Datum ___________________ Plaats __________________________________ 
 

Handtekening _____________________________________________________ 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan dat dit door u zelf is ingevuld en dit uw  wensen zijn rondom 
uw  uitvaart. Het geeft  geen enkele verplichting. 
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Gegevens verzekering 

1 Bent u verzekerd voor uw uitvaart? 

O Ik heb een uitvaartverzekering bij: ______________________________ 

     Polisnummer:_______________________________________________ 

O Ik heb een uitvaartverzekering bij: ______________________________ 

     Polisnummer:_______________________________________________ 

O Ik ben niet verzekerd voor uitvaartkosten 

 

2 Welke documenten heb je? 

O Een testament bij notaris: _____________________________________ 

O Een donorcodicil, registratienummer: ____________________________ 
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Begraven of cremeren 

3 Wilt u worden begraven of gecremeerd? 

 

O Ik wil worden begraven 

Hieronder kunt u aangeven op welke begraafplaats u begraven wilt 

worden.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

O Ik wil worden gecremeerd 

Hieronder kunt u de plaats en eventueel de naam vermelden van het 

crematorium waar u wilt worden gecremeerd. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Kist, baar, wade 

De keuze van een kist is heel persoonlijk. Er zijn veel modellen en types. Er zijn 

ook alternatieven voor een kist, zoals een wade (een soort wikkeldoek) of 

rieten kist. Vraag Sociale Uitvaartzorg Nederland naar de mogelijkheden. 

4 Hoe moet uw kist eruit zien? Welk materiaal en welke kleur? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Drukwerk 

5 Welk drukwerk wilt u? 

O Rouwadvertentie  O Bedankkaartje 

O Rouwkaart   O Geen drukwerk 

 

Rouwadvertentie 

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

____________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Rouwkaart 

Hoe moet de rouwkaart eruit zien? 

____________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Bedankkaartje 

Hoe moet het bedankkaartje of herinneringskaart eruit zien? 

____________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Bloemen 

6 Wilt u bloemen in de aula of op de kist? Van welke bloemen houdt u?: 

____________________________________________________________ 

O Ik wil geen bloemen 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Vervoer 

7 Heeft u bepaalde wensen voor het vervoer van de kist? 

____________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Locatie en plechtigheid 

8 Waar wilt u worden opgebaard? 

O __________________________________________________________ 

O Thuis 

O Ik wil niet worden opgebaard 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

9 Welke kleding wilt u dragen in de kist? 

O __________________________________________________________ 

O Geen kleding 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

10 Welke andere wensen heeft u voor de opbaring? 

____________________________________________________________ 

 

11 Wanneer moet er gelegenheid zijn voor condoleren? 

O ___________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

12 Waar vindt de uitvaartplechtigheid plaats? 

O ___________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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13 Wie wilt u uitnodigen voor de uitvaart? 

O Familie 

O Vrienden en kennissen 

O Zie adressenlijst; deze kan je toevoegen bij dit wensen boekje 

O In besloten kring 

O In stilte zonder genodigden 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

14 Wie mogen uw kist dragen? 

O De dragers van Sociale Uitvaartzorg Nederland 

O Mijn kinderen 

O Andere familieleden of vrienden, nl 

____________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

15 Welke muziek wilt u laten horen tijdens de uitvaart? 

O ___________________________________________________________ 

O Ik wil geen muziek 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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16 Wil u dat er opnames worden gemaakt van uw uitvaart? 

O Ja, foto’s 

O Ja, filmopname 

O Ja, geluidsopname 

O Ik wil geen opnames 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

17 Wat wilt u dat er gezegd of voorgelezen wordt tijdens de 
uitvaartplechtigheid? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

18 Wie mogen er spreken tijdens de uitvaart? 

O Spreker: ___________________________________________________ 

O Spreker: ___________________________________________________ 

O Spreker: ___________________________________________________ 

O Ik wil geen sprekers 

O Ik wil niet dat ___________________________________ spreekt 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Het laatste afscheid 

19 Begrafenis 

O Ik wil dat mijn kist langzaam in het graf daalt 

O Ik wil dat mijn kist niet daalt, maar bovenop het graf blijft staan 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

O Overige wensen __________________________________ 

 

Crematie 

O Ik wil dat mijn kist langzaam uit het zicht verdwijnt 

O Ik wil dat mijn kist blijft staan 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

O Overige wensen __________________________________ 
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Eten en drinken 

20 Wat wilt u de genodigden aanbieden en wanneer? 

O ___________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

21 Waar wilt u dit aanbieden? 

O ___________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Asbestemming 

22 Heeft u wensen over de asbestemming? 

O Bijgezet worden in een urnentuin 

O De urn begraven 

O Verstrooien op locatie: _______________________________________ 

O De urn bij nabestaanden, nl. ___________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

23 Heeft u wensen over de vormgeving van de urn en/of as sieraden? 

O __________________________________________________________ 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Gedenkteken 

24 Wilt u een gedenkteken op uw graf? 

O Ja 

O Nee 

O Dit mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

25 Heeft u ideeën over hoe het gedenkteken eruit moet zien? Van welk 

materiaal, welke vorm en welke tekst? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Aanvullende wensen 

26 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Door wie wilt u de uitvaart laten uitvoeren:  

O Sociale Uitvaartzorg Nederland; tel.: 085-0608988  (bij overlijden 24 uur per dag bereikbaar). 

O Anders: ________________________________________________________ 


