Uitvaartwensen

Uitvaartwensen vastleggen
Nadenken over uw uitvaart is niet makkelijk. Dat u het onderwerp

Leg uw wensen vast in ‘Mijn uitvaartwensen’

liever uit de weg gaat, is heel begrijpelijk. Toch is het goed om eens bij

Wij helpen u met het overzichtelijk vastleggen van uw wensen. Met

uw wensen en de verschillende mogelijkheden stil te staan. Want kort

behulp van ‘Mijn uitvaartwensen’ kunt u eenvoudig en kosteloos

na een overlijden moeten er veel belangrijke beslissingen worden

beschrijven hoe u het afscheid voor u ziet.

genomen. Nabestaanden zijn op dat moment emotioneel en kwetsbaar.
U kunt ze nu al helpen door uw wensen op te schrijven. Dat ze ergens

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u aangeven wat u wilt.

kunnen zien hoe u het gewild zou hebben, geeft hen houvast.

U kunt de wensen uitprinten of e-mailen naar uzelf en/of uw naasten.

Uiteraard zijn al de ingevulde gegevens ten alle tijden te wijzigen.

Het is ook mogelijk om een kopie van deze wensenlijst door te sturen
naar het uitvaartcentrum. Dit ingevulde formulier zullen wij zorg-

Bespreek uw wensen

vuldig voor u bewaren. Het is niet mogelijk om aan de hand van

Nadenken over uw wensen is de eerste stap, het gesprek aangaan met

deze uitvaartwensen een begroting te ontvangen.

uw naasten of degene die het gaat regelen is de volgende stap. Weten
de mensen om u heen hoe u uw afscheid vorm wilt geven? Zijn ze op

Voorbespreking en begroting

de hoogte van welke muziek u mooi vindt, of welke locatie bij u past?

Nadat u het formulier heeft ingevuld, kunt u bovenaan de pagina

Als u het gesprek aangaat helpt u de mensen die belangrijk voor u zijn nu

aangeven wat u wilt. U kunt de wensen uitprinten (printericoon) of

al. En vergeet niet, als u over bepaalde onderwerpen geen uitgesproken

opslaan op de computer (pijltje naar beneden). Als u het bestand heeft

wens heeft, dan hoeft u deze niet in te vullen. Zo kunnen uw naasten

opgeslagen op de computer dan kunt u deze via de e-mail versturen.

met een gerust hart de keuze maken die het beste bij hen past.

Het is ook altijd mogelijk om een kopie van deze wensenlijst door te
sturen naar het uitvaartcentrum. Dit ingevulde formulier zullen wij
zorgvuldig voor u bewaren. Het is niet mogelijk om aan de hand van
deze uitvaartwensen een begroting te ontvangen.

Wilt u dit document printen? Let er op dat u het liggend afdrukt.

Kist
Ik laat de nabestaanden deze keuze maken
Basis kist: neer
Massief houten kist: verschillende houtsoorten naar keuze

Mijn uitvaartwensen
voor de uitvaart van:

Eco kist: onbehandeld hout, verschillende houtsoorten naar keuze
Mijn voorkeur:

Rouwkaarten
Ik wil graag dat er rouwkaarten verstuurd worden
Ik wil liever geen rouwkaarten laten versturen

Begraven of cremeren?

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Ik wens te worden begraven
Ik wens te worden gecremeerd

Het plaatsen van een overlijdensadvertentie

Mijn nabestaanden mogen kiezen

In de Texelse Courant

Anders, namelijk:

Digitaal op de website/app van Uitvaartcentrum Texel

Voorkeur begraafplaats/crematorium:

Eventuele andere krant:
Geen advertentie

Ik wil graag worden opgebaard;

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

In Uitvaartcentrum Texel
Mijn voorkeur:

De landschapkamer

De strandkamer

Thuis

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

Elders, namelijk:

Mijn voorkeur:

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Nee, ik wil geen bloemen

De kist mag, indien mogelijk, open blijven
wi
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Bloemen bij mijn uitvaart
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In plaats van bloemen graag een donatie aan:

Muziek tijdens de afscheidsdienst
ik zou graag willen dat de volgende muziekstuk(ken)
tijdens mijn afscheid worden gespeeld;

Titel / Artiest:
Titel / Artiest:

Condoleance / afscheid nemen

Titel / Artiest:

Mijn voorkeur geniet dat er een condoleancemogelijkheid is

Titel / Artiest:

Liever geen condoleance

Titel / Artiest:

In overleg met de nabestaanden

Live muziek / Naam:
Tijdens de muziek wil ik een fotopresentatie tonen

Uitvaart

Geen

Ik wil graag dat er een afscheidsdienst is
Ik wil een informeel samen zijn in besloten kring
In overleg met de nabestaanden

Afsluiting
Na de plechtigheid wil ik dat er een gelegenheid is tot een samenzijn
Voorkeur locatie:

Genodigden voor de uitvaartplechtigheid

Uitvaartcentrum
e a er re at ri
Café/restaurant:

Iedereen is welkom

Anders, namelijk:

Uitsluitend familie

Na de plechtigheid gaat ieder zijn eigen weg

Besloten kring

In overleg met nabestaanden

Locatie afscheidsdienst
Mijn voorkeur voor het houden van de afscheidsdienst is:

Uitvaartcentrum

e e

Nalatenschap
Ik heb een testament bij notaris

Kerk:

Ik heb alleen dit formulier ingevuld

Crematorium:

Anders, namelijk:

Andere locatie, namelijk:

op laten maken

Persoonlijke gegevens
Geslacht:

Man

Vrouw

Naam:
Voornamen:

Verzekering

Roepnaam:

Ik heb een uitvaartverzekering

Geboortedatum:

Naam verzekeringsmaatschappij:
polisnummer:

Plaats:

Straat+huisnr.:

Ik heb een deposito gestort

Postcode:

Het deposito is gestort bij:
Depositonummer:

Woonplaats:

De kosten van mijn uitvaart worden betaald van mijn spaarrekening

Telefoonnummer:
Mobiele nummer:

Medische gegevens

E-mailadres:

Ik heb een donorcodicil opgemaakt

Burgerlijke staat:

Ik heb een hersencodicil opgemaakt
raa een a e a er

e

Huisarts:

ri at r

Uitvaart regelen
Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door:

Naam:

Telefoonnummer:

Voornaam:

Mobiele nummer:

Straat+huisnr.:

E-mailadres:

Postcode:

Relatie tot de overledene:

Mijn partner / gezin
Iemand anders

Woonplaats:

Extra aanvulling:

Dit document heeft u vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij
het regelen en het uitvoeren van uw uitvaartwensen. Laat uw naasten
weten dat u dit document heeft ingevoerd en waar u het bewaard.
Dit kan bij Uitvaartcentrum Texel zijn, bij uw polis papieren of op
een andere duidelijke plek in uw eigen huis.

Na uw overlijden zullen uw wensen en de wensen van uw
nabestaanden besproken worden met de uitvaartverzorger.
Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden doorgevoerd worden.

Datum:

-

Naam:

Handtekening:

-

