Uitvaartwens
Vastleggen van wilsbeschikkingen

cornelisuitvaartzorg.be
alveringem|diksmuide|hooglede

Voor de dag van morgen
Wanneer ik morgen dood ga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is
om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
een mens een mens
zo lief had als ik jou.

(vrij naar Hans Andreus)

Deze Uitvaartwens is een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier een aantal wensen voor
uw uitvaart vast te leggen.
Hiermee bepaalt u zelf hoe uw afscheid eruit ziet en helpt u uw naasten bij beslissingen die moeten
worden genomen.
Ik raad u aan hen over het bestaan van dit document te vertellen.
Leg alles op een centrale plaats en probeer de documenten te sorteren, liefst per soort in
afzonderlijke mapjes.
Er zijn veel keuzemogelijkheden en natuurlijk hoeft u niet bij elk onderwerp een keuze te maken.
U kunt uw gedachten daar rustig over laten gaan en eventueel later een keuze maken.
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Persoonlijke gegevens
Naam ________________________________________________

∆ Vrouw

∆ Man

Voornamen (voluit) __________________________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
Postcode en woonplaats _____________________________________________________
Geboortedatum/ -plaats _____________________________________________________
Telefoonnummer ____________________________________________________________
Gehuwd/samenwonend met ____________________________

∆ Vrouw

∆ Man

Geloofsovertuiging _________________________________________________________

Hebt u kinderen?
∆ neen
∆ ja

naam _______________________________________________________________
geboren te _____________________________________ op ____________________

∆ ja

naam _______________________________________________________________
geboren te _____________________________________ op ____________________

∆ ja

naam _______________________________________________________________
geboren te _____________________________________ op ____________________

∆ ja

naam _______________________________________________________________
geboren te _____________________________________ op ____________________

Belangrijke personen
Naam:

_______________________________________________________________

Adres

_______________________________________________________________

Woonplaats

_______________________________________________________________

Telefoon

_______________________________________________________________

Relatie

_______________________________________________________________

Naam:

_______________________________________________________________

Adres

_______________________________________________________________

Woonplaats

_______________________________________________________________

Telefoon

_______________________________________________________________

Relatie

_______________________________________________________________
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Uitvaartwens

Na mijn overlijden
∆ wil ik worden begraven
∆ wil ik worden gecremeerd
∆ laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd
Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door
∆ Cornelis Uitvaartzorg
∆ een andere instantie ________________________________________________________
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Verzorgen, opbaren en afscheid nemen
Laatste verzorging
Tussen het moment van overlijden en de dag van de uitvaart is er gelegenheid voor
afscheidsbezoek
∆ ja
∆ nee
Zo ja, voor wie
∆ voor familie
∆ ook voor belangstellenden
Plaats van opbaring
∆ in het funerarium Cornelis
∆ elders ____________________________________________________________________
∆ open opbaring
∆ de kledij die mijn voorkeur geniet is __________________________
∆ gesloten opbaring
∆ keuze naasten
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Uitvoering van mijn kist
∆ de grafkist die mijn voorkeur geniet is

fineer naturel/bruin
MDF naturel/bruin
eik naturel/bruin
mahonie

∆ kruisje op het deksel van de kist

∆ ja

∆ nee

∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Uitvaart
∆ ik wil een uitvaart in stilte
∆ ik wil een uitvaart in Familiekring | Familie en belangstellenden
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Plaats van de uitvaartplechtigheid
∆ in de kerk ______________________________________ plaats _____________________
∆ in de aula
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Tijdstip van begroeting
∆ voor de aanvang van de uitvaartplechtigheid
∆ na de uitvaartplechtigheid
∆voor de uitvaartplechtigheid en gelegenheid tot condoleren na de dienst
∆ geen begroeting
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

Toespraken tijden de uitvaartplechtigheid
∆ in de kerk

∆ in de aula

∆ aan het graf

∆ geen sprekers
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Dragen
∆ ik wil gedragen worden door

∆ dragers Uitvaartzorg Cornelis
∆ familie / vrienden
∆ keuze van mijn naasten

Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid
∆ koor

voorkeur _________________________________________________

∆ cd-muziek

titel _______________________________ artiest _________________
titel _______________________________ artiest _________________
titel _______________________________ artiest _________________

∆ live muziek

voorkeur _________________________________________________

∆ andere ___________________________________________________________________
∆ ik laat dit aan de nabestaanden over

Bloemen bij mijn uitvaart
∆ ik heb graag bloemen in de groetkamer soort en kleur bloemen _____________________
∆ ikheb graag bloemen in de kerk / aula

soort en kleur bloemen _____________________

∆ ikheb graag bloemen op mijn kist

soort en kleur bloemen _____________________

∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

De kist moet op het einde van de afscheidsdienst
∆ blijven staan
∆ aan het oog ontrokken worden
∆ keuze van mijn naasten

Bijeenkomst na de uitvaart
∆ kleine receptie
∆ koffietafel
∆ warme maaltijd
∆ geen rouwmaaltijd
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Rouwkaart, bidprentjes, overlijdensadvertentie in dagblad
∆ Ik wil dat er rouwkaarten worden verstuurd
∆ voor de uitvaart

∆ na de uitvaart

∆ geen rouwbrieven
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen
De tekst of gedicht zijn te vinden op de volgende plaats
_____________________________________________________________________
De adressen voor de rouwomslagen zijn te vinden op de volgende plaats
_____________________________________________________________________
∆ Ik wil dat er gedachtenis-/ bidprentjes worden uitgedeeld
∆ ja

∆ met foto

∆ zonder foto

∆ nee
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen
De tekst of gedicht zijn te vinden op de volgende plaats
_____________________________________________________________________
∆ Dankbetuigingen
∆ verstuur dankbetuigingen
∆ geen dankbetuigingen
∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen

∆ Overlijdensadvertentie
∆ geen overlijdensadvertentie
∆ ik wil graag dat er een overlijdensadvertentie wordt geplaatst in volgende kranten
∆ De Standaard

∆ Het Wekelijks Nieuws

∆ Het Laatste Nieuws

∆ De Weekbode

∆ Het Volk

∆ Andere _________________________

∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen
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Begraven
∆ ik wil begraven worden op de begraafplaats van _________________________________
∆ in een kosteloos graf
∆ in een concessie volle grond
∆ in een concessie met kelder

Gedenkteken op mijn graf
∆ ik wil een traditioneel grafmonument in arduin | marmer |witsteen | andere ___________
∆ ik laat dit aan de nabestaanden bepalen

Opschrift
∆ ik wil uitdrukkelijk volgende gegevens als opschrift op de steen vermelden
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

∆ ik laat dit door mijn nabestaanden bepalen
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Crematie
∆ crematie na het afscheid

∆ crematie voor het afscheid

Ik wil dat mijn as
∆ wordt verstrooid op de begraafplaat te ______________________________________
∆ wordt verstrooid op zee
∆ wordt verstrooid in mijn tuin de gangbare wetgeving respecterend
∆ wordt begraven
∆ wordt verstrooid elders, de gangbare wetgeving respecterend
∆ ik heb een wilsbeschikking over de asbestemming bijgevoegd

Ik wil dat mijn as in een urn
∆ in het columbarium wordt geplaats van ______________________________________
∆ in het urnenveld wordt geplaatst van ________________________________________
∆ thuis wordt bewaard
∆ een bestemming krijgt te _________________________________________________

Ik sta toe om deel te bewaren van mijn as
∆ ja

∆ neen

armband | broche | glasobject | medaillon | ring | handafdruk

Concessie
∆ ik wil een kosteloze nis
∆ ik wil een concessie
∆ ik laat dit aan mijn nabestaanden over

Opschrift
∆ ik wil uitdrukkelijk volgende gegevens als opschrift op de steen vermelden
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Persoonlijke fiche

Is er een testament?
∆ neen
∆ ja, bij notariskantoor ________________________________________________________

Is er een huwelijkscontract?
∆ neen
∆ ja, bij notariskantoor ________________________________________________________
∆ ja, ik heb een eigenhandig geschreven testament dat te vinden is bij ________________
___________________________________________________________________________

Verzekering voor de kosten van de uitvaart
∆ ik heb een vezekering bij __________________________ Polisnummer _________________
∆ ik heb geen verzekering
∆ ik heb een geblokkeerde rekening bij de bank ___________________________________

Ik beschik over onderstaande documenten
∆ wilsbeschikking over de thuisbewaring van de asse
∆ laatste wil begraven of cremeren

Terbeschikkingstelling van de wetenschap
Ik heb mijn lichaam wel / niet ter beschikking gesteld van de medische wetenschap.
De betreffende papieren zijn opgeborgen bij deze Uitvaartwens.

Waar liggen de sleutels?
Huissleutels _________________________________________________________________
Brandkast __________________________________________________________________
Auto _______________________________________________________________________
Andere _____________________________________________________________________
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Waar liggen de legitimatiebewijzen?
Identiteitskaart ______________________________________________________________
Reispas _____________________________________________________________________
Rijbewijs ___________________________________________________________________
Gelijkvormigheidsatttest auto __________________________________________________
SIS-kaart ___________________________________________________________________
Toegangsbewijs kluis _________________________________________________________
Trouwboekje ________________________________________________________________
Huwelijkscontract ____________________________________________________________

Waar liggen de verzekeringspolissen?
Soort ______________________________________________________________________
Polisnummer ________________________________________________________________
Maatschappij ________________________________________________________________
Makelaar ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Polisnummer ________________________________________________________________
Maatschappij ________________________________________________________________
Makelaar ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Polisnummer ________________________________________________________________
Maatschappij ________________________________________________________________
Makelaar ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Polisnummer ________________________________________________________________
Maatschappij ________________________________________________________________
Makelaar ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Polisnummer ________________________________________________________________
Maatschappij ________________________________________________________________
Makelaar ___________________________________________________________________
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Waar liggen de betalingsbewijzen?
Belastingen _________________________________________________________________
Recente rekeningsafschriften ___________________________________________________
Ziekenfonds _________________________________________________________________
Pensioen ___________________________________________________________________
Waar liggen de contracten en eigendomsbewijzen?
Soort ______________________________________________________________________
Te vinden ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Te vinden ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Te vinden ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Te vinden ___________________________________________________________________
Soort ______________________________________________________________________
Te vinden ___________________________________________________________________
Nuttige bankgegevens
Bank ________________ Tel. ________________ Rekeningnummer _____________________
Bank ________________ Tel. ________________ Rekeningnummer _____________________
Bank ________________ Tel. ________________ Rekeningnummer _____________________
Bank ________________ Tel. ________________ Rekeningnummer _____________________
Effectendossiers __________________ Documenten te vinden ________________________
Effectendossiers __________________ Documenten te vinden ________________________
Effectendossiers __________________ Documenten te vinden ________________________
Nummer lening __________________ Documenten te vinden ________________________
Nummer lening __________________ Documenten te vinden ________________________
Nummer lening __________________ Documenten te vinden ________________________
Nummer safe ________________________ Nummer combinatie _______________________
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Wie verwittigen
Notaris

_____________________________

Tel. __________________

Ziekenfonds

_____________________________

Tel. __________________

Werkgever

_____________________________

Tel. __________________

Verzekeringen

_____________________________

Tel. __________________

Fin. instellingen

_____________________________

Tel. __________________

Andere

_____________________________

Tel. __________________

_____________________________

Tel. __________________

_____________________________

Tel. __________________

Kopie
Een kopie van dit document bevindt zich ______________________________________

Ondertekening
Ik wil dat mijn uitvaart wordt vormgegeven zoals ik dit in deze Uitvaartwens heb
aangegeven.
Plaats ___________________________________________________________________
Datum ___________________________________________________________________

Handtekening ____________________________________________________________

Uitvaartzorg Cornelis
8690 Alveringem, Oude Fortemstraat 9
8600 Diksmuide, Wilgendijk 53
8830 Hooglede, Kleine Noordstraat 4

www.cornelisuitvaartzorg.be
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