
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor 
iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt.  
Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw 
nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de vraag moeten verwerken, 
hoe u uw uitvaart geregeld had willen zien. U kunt deze vraag op voorhand 
beantwoorden door uw (laatste) wensen vast te leggen in dit boekje. De 
ervaring heeft namelijk geleerd dat bij nabestaanden het gebrek aan kennis 
omtrent de uitvaartwensen van de overledene naderhand soms tot veel 
verdriet kan leiden.  
Hebt u uw wensen goed kenbaar gemaakt, dan zullen uw nabestaanden en  
de uitvaartonderneming deze respecteren en ernaar handelen.  
Kortom: laat weten wat u wilt. 
 
Tevens kunt u voorkomen dat vanwege onvoldoende financiële dekking  
later problemen ontstaan. Een goede waardevaste uitvaartverzekering of 
 een depositostorting is daarom van essentieel belang om de kosten van uw 
uitvaart te dekken. Als u twijfelt aan de financiële haalbaarheid van uw 
wensen kunt u ons altijd raadplegen om over een uitvaartverzekering of 
deposito te praten. Met onze vakkennis en ruime ervaring krijgt u een 
onafhankelijk en praktijkgericht advies op maat.  
 
In dit boekje hebben wij getracht een overzicht te geven van zaken waar u  
aan moet denken en waarmee uw nabestaanden onherroepelijk te maken 
krijgen. Vele onderwerpen komen aan de orde, echter de inhoud hiervan  
heeft betrekking op de in deze regio meest voorkomende mogelijkheden en 
situaties. 
Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere toelichting en informatie  
te geven of u te helpen bij het invullen van dit boekje.  
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure 
 
 
 
 
 



BELANGRIJKE GEGEVENS AANGAANDE MIJN UITVAART

Ondergetekende

Naam:   ___________________________________________

Voornamen:   ___________________________________________ 

Adres:   ___________________________________________

Postcode & woonplaats: ___________________________________________ 

Telefoon (vast en mobiel): ___________________________________________

Geboortedatum/-plaats:  ___________________________________________ 

Burgerservicenr. (Sofi):  ___________________________________________

Nationaliteit:   ___________________________________________ 

Burgerlijke staat:  ___________________________________________ 

Gehuwd met:   ___________________________________________ 

Wed. 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:   ___________________________________________

Postcode & woonplaats: ___________________________________________ 

Telefoon (vast en mobiel): ___________________________________________

Naam:  ___________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________

Postcode & woonplaats: ___________________________________________ 

Telefoon (vast en mobiel):  ___________________________________________ 

Naam:   ___________________________________________ 

Adres:   ___________________________________________ 

Postcode & woonplaats:  ___________________________________________ 

Telefoon (vast en mobiel): ___________________________________________

UITVAART

Ik wil graag    begraven    gecremeerd worden.

Op begraafplaats: ___________________________________________

In crematorium: ___________________________________________

  Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de medische wetenschap.

De benodigde papieren zijn op te vragen bij:

 __________________________________________________________________

De uitvaart zal plaatsvinden:

  met familie en belangstellenden

  in familiekring

  in besloten kring



OPBARING / BEZOEKEN

De opbaring moet plaatsvinden:

 in Afscheidscentrum   Rouwcentrum Van Vuure te:

 Hilversum   Bussum   Laren NH   ’s-Graveland  

 Muiden   Muiderberg   Weesp

 in het woonhuis op bed   in de kist

 elders, te weten:  _________________________________________________

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 en / of condoleren

 alleen voor familie   direct naast betrokkenen

 voor iedereen die dat wil

 open        gesloten kist

indien gesloten kist:   wel    geen foto op kist plaatsen

KIST

Eventuele wensen met betrekking tot uitvoering en/of kleur van de kist:

Kleur:  ______________ Materiaal: ____________________________

CONDOLEANCE

 In Afscheidscentrum   Rouwcentrum Van Vuure te:

 Hilversum  Bussum  Laren NH  ’s-Graveland 

 Muiden   Muiderberg   Weesp

 Afscheid nemen en condoleren in het woonhuis.

Er worden  wel   geen consumpties aangeboden.

 koffie, thee   met   zonder koekje

 anders:   ________________________________________________________

OVERIGE ZAKEN

Contactpersoon voor de bespreking van mijn uitvaart is:

Naam:  ____________________________________________________________

Adres:  ____________________________________________________________

Postcode & woonplaats:  ______________________________________________

Telefoon (vast en mobiel): _____________________________________________

FINANCIËLE GEGEVENS:

Mijn bankrekeningnummer(s):  _____________________________________

Mijn postbankrekeningnummer(s): _____________________________________

Gemachtigde(n):  ____________________________________________________

Verzekeringspolissen:  ja   nee

Maatschappij: 

__________________________________________________________________

Eventuele uitkeringen van verzekeringen graag over laten maken op:

 bank   giro nummer: ____________________________________________ 

ten name van: ______________________________________________________

Ik heb   wel    geen testament.

Het testament is opgesteld door notaris:

Naam: ______________________________________________

Adres: ______________________________________________

Postcode & woonplaats: ______________________________________________

Telefoon:  ______________________________________________

Bij Van Vuure heb ik een overeenkomst   met   zonder deposito.

Bij Van Vuure ben ik deelnemer bij de Stichting Voorzorg met nr.:  _____________  



CONDOLEREN NA DE UITVAART

Na afloop van de uitvaart is er   wel    geen gelegenheid tot condoleren.
Bij voorkeur moet dit plaatsvinden in:

 ontvangkamer van begraafplaats   crematorium

 restaurant: _________________________________________

 elders, te weten: ____________________________________

Consumpties:  

 geen   koffie   thee   frisdrank   wijn 

 cake   sandwiches   (luxe) belegde broodjes   soep 

 overig:

__________________________________________________________________

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.

RUIMTE VOOR EXTRA AANDACHTPUNTEN

__________________________________________________________________

ROUWBRIEVEN

 wel   geen rouwbrieven   rouwbrieven achteraf

 eenvoudige uitvoering (bijvoorbeeld linnen/gehamerd papier)

 luxe uitvoering (bijvoorbeeld Oud-Hollands papier of met afbeelding)

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:

__________________________________________________________________

ROUWADVERTENTIE

Ik wil   wel    geen rouwadvertentie

Regionale krant:    ___________________________________________________

Landelijke krant:   ___________________________________________________

Overig, te weten:  ___________________________________________________

BLOEMEN

 Ik wil geen bloemen bij mijn uitvaart

 Ik wil wel bloemen, mijn voorkeur gaat uit naar:

__________________________________________________________________

Mijn voorkeur voor kleuren:

__________________________________________________________________
 
 
 

Ik wil dat na mijn crematie de bloemen gaan naar: 

__________________________________________________________________

 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  kunnen de bloemen op uw graf worden gelegd, bij een crematie zal dit anders verlopen. De meeste 
crematoria beschikken over een algemene herdenkings plaats 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.



ROUWSTOET

 Familie in volgauto’s

 Familie in eigen auto’s

Eventueel:  te voet  rijdende baar  stoet langs woonhuis  vertrek bij woonhuis 

__________________________________________________________________

AFSCHEIDSBIJEENKOMST / - DIENST

 In Afscheidscentrum Van Vuure te Hilversum 

 Aula begraafplaats   crematorium:

 Kerk:  __________________________________________________________

 Elders, te weten:

__________________________________________________________________

Naam  geestelijke  voorganger:

__________________________________________________________________

 Wensen met betrekking tot de dienst: 

 koor   muziek   teksten/gebeden 

__________________________________________________________________

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

De kist moet worden  gereden   gedragen door   familie   dragers.

MUZIEK

 Ik wil wel muziek bij mijn uitvaart.
Mijn voorkeur gaat uit naar:

__________________________________________________________________

 Ik wil liever live muziek, hierover zijn afspraken gemaakt met:

__________________________________________________________________

 Ik wil liever geen muziek.

 De muziekkeuze laat ik over aan mijn nabestaanden.

TOESPRAKEN

Bij voorkeur door: ___________________________________________________

 Ik heb zelf een tekst geschreven, die voorgelezen dient te worden.
Deze tekst is bekend bij:

__________________________________________________________________

 Geen toespraken.

BEGRAFENIS

Ik wil begraven worden op   kerkhof   begraafplaats:

__________________________________________________________________

 in het bestaande familiegraf, met kenmerk: ____________________________

 in een nieuw familiegraf

 in algemeen graf (eenmalige periode, géén recht op verlenging)

CREMATIE

Ik wil dat mijn crematie (plechtigheid) bij voorkeur laten plaatsvinden in 
Crematorium:  ______________________________________________________

ASBESTEMMING

Ik wil dat mijn as wordt   bijgezet   verstrooid   mee naar huis gaat.

Bijzetting van de urn:

 begraafplaats   kerkhof te  _______________________________________

 in urnenmuur   urnengraf   bestaand graf met kenmerk _____________

 crematorium:   in de urnenmuur   urnengalerij   tuin 

Verstrooiing op het terrein van:

 het crematorium te       ____________________________________________

 op de begraafplaats te  ____________________________________________

 over zee

in aanwezigheid van mijn nabestaanden:   ja   nee   zelf te bepalen.
Aanvullende wensen: 

__________________________________________________________________
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