Uitvaartverzorging Formanoij
Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden
Ondergetekende
Achternaam:
_______________________________________________
Voornaam:
_______________________________________________
Adres:
_______________________________________________
Postcode/woonplaats:
_______________________________________________
Telefoon:
_______________________________________________
Geboortedatum/-plaats:
_______________________________________________
Burgerservicenr. (Sofi):
_______________________________________________
Nationaliteit:
_______________________________________________
Burgerlijke staat:
_______________________________________________
Gehuwd met:
_______________________________________________
Weduwe van:
_______________________________________________
Geloofsovertuiging:
_______________________________________________
Lid van kerkgemeenschap _______________________________________________
Orgaandonatie: ik heb wel / geen* bezwaar tegen orgaandonatie
ik ben wel / niet* in het bezit van een donorcodicil.
Ik heb de navolgende wensen en gegevens beschreven om te gebruiken
na mijn overlijden en bij het regelen van mijn uitvaart.
Plaats / datum: _______________________________________________
Handtekening: _______________________________________________
Kennisgeving
De navolgende personen en/of instellingen dienen zo spoedig mogelijk
op de hoogte gebracht te worden van mijn overlijden:
Naam:
___________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________
Telefoon:
___________________________________________________________
Naam:
Adres:
Telefoon

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Naam:
Adres:
Telefoon:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Uitvaart
Ik wil graag begraven / gecremeerd* worden.
Op begraafplaats:
____________________________________________________________________
In Crematorium:
____________________________________________________________________
De benodigde papieren zijn op te vragen bij:
__________________________________________________________________________
De uitvaart zal plaatsvinden:

* doorstrepen wat niet van toepassing is

Uitvaartverzorging Formanoij
Opbaring / Bezoeken
De opbaring moet plaatsvinden:
in de kist

in een rouwcentrum

___________________________________________________________________
Kledingvoorkeur:
___________________________________________________________________
Bril: wel / niet* oplaten tijdens de opbaring
Sieraden etc.: wel / niet* omlaten tijdens de opbaring
Wensen met betrekking tot bezoekmogelijkheid:
wel / geen* gelegenheid voor afscheidsbezoek

open / gesloten* kist
indien gesloten kist: wel / geen* foto op kist plaatsen
Eventuele wensen met betrekking tot uitvoering:
___________________________________________________________________
kleur van de kist:
___________________________________________________________________
Rouwbrieven / Advertentie
wel rouwbrieven
rouwbrieven
Plaats van de adreslijst voor de rouwbrieven:
___________________________________________________________________
Ik heb wel /geen* tekst opgesteld. Deze is wel / niet* bijgesloten en/of bekend bij:
___________________________________________________________________
Overige bijzonderheden / aandachtspunten voor de rouwbrief:
___________________________________________________________________
Ik wil wel / geen* rouwadvertentie
Regionale krant:
______________________________________________________
Landelijke krant:
______________________________________________________
Overig, te weten:
______________________________________________________
Bloemen
Ik wil wel / geen* bloemen
Mijn eventuele voorkeur voor kleuren/soorten bloemen:
___________________________________________________________________
NB. na afloop van de uitvaart kunnen de eventuele linten/kaartjes van de bloemen worden
afgenomen en aan de familie worden teruggegeven. Bij een begrafenis worden de bloemen
op uw graf gelegd- maar wat na een crematie? De regels staan niet toe dat ze worden
méégecremeerd, hooguit een enkel bloemstuk. De meeste crematoria beschikken over een
algemene herdenkingsplaats waar de bloemen kunnen worden neergelegd, maar het is
bijvoorbeeld ook mogelijk de bloemen neer te laten leggen bij een familiegraf of een
monument voor gevallenen. U kunt aangeven wat er met de bloemen moet gebeuren.
Ik wil dat na mijn crematie de bloemen gaan naar:
___________________________________________________________________

* doorstrepen wat niet van toepassing is
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Avondwake / Condoleance
het woonhuis
mortuarium in de kerk
wel /geen* consumpties aangeboden
____________________________________________________________
Rouwstoet

_____________________
Afscheidsbijeenkomst

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Klokluiden: ja / nee* (voor zover ter plaatse gebruikelijk en mogelijk)

Muziek
Ik wil graag muziek bij mijn uitvaart
mijn voorkeur gaat uit naar:
____________________________________________________________________

Toespraken
aken
Deze tekst is bekend bij: _________________________________________________
Begrafenis
____________________________________________________________________

Als regel kunnen alleen leden van de kerkgemeenschap op het kerkhof begraven worden.
strooibloemen: ja / nee*

* doorstrepen wat niet van toepassing is
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Asbestemming
Ik wil dat mijn as wordt bijgezet / verstrooid / mee naar huis* gaat
Bijzetting van de urn:
op de
begraafplaats / kerkhof te ___________________________________________

Verstrooiing op het terrein van:
__________________________________________________

Aanvullende wensen:
____________________________________________________________________
Condoleren na de uitvaart
Na afloop van de uitvaart wel / geen* gelegenheid tot condoleren.
Bij voorkeur moet dit plaatsvinden in
______________________________________

____________________________________________________________________
Grafmonument
De keuze voor een grafmonument kunt u vooraf in overleg met een steenhouwer maken. Wij
kunnen u hierover adviseren.
Het bestaande monument is geleverd door __________________________________
Dit bedrijf moet wel / niet* zorgen voor het bijschrift.
Overige zaken
Contactpersoon voor de bespreking van mijn uitvaart is:
Naam: _______________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________
______________________
Financiële gegevens:
Verzekeringspolissen: ja / nee*
Maatschappij:_________________________________________________________
Eventuele uitkeringen van verzekeringen graag over laten maken op:
ten name van: _________________________________________________________
Ik heb wel / geen* testament
Het testament is opgesteld door notaris:
Naam: _______________________________________________________________
Adres: _______________________________________________________________
Telefoon: __________________________________
Ruimte voor overige aandachtspunten:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

* doorstrepen wat niet van toepassing is

