Hoe te handelen in geval van mijn
overlijden
Speciale wensen en andere
gegevens

Om over na te denken.
Ga eens voorbij aan de gedachte hoe je zelf
je uitvaart zou willen zien.
De wens kenbaar maken of je begraven of gecremeerd wilt
worden is vanzelfsprekend.
Vaak is het belangrijk om wat wensen open te laten.
De wijze waarop afscheid wordt genomen is ook belangrijk
voor de dierbare nabestaanden die verder moeten na het
overlijden.

In liefde en verbondenheid

Hoe te handelen in geval van mijn overlijden

Ondertekend door de heer/mevrouw
Naam:……………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………
Berna Hanemaayer-van den Enden
Almondestraat 20
2676 VM Maasdijk
Telefoon: 0174- 517923
Mobiel: 06-23951132
Fax: 0174- 517983
berna@uitvaartverzorgingrespect.nl
www.uitvaartverzorgingrespect.nl

Woonplaats:……………………………………………………..
Telefoon:…………………………………………………………
Opgemaakt en vastgesteld te
Plaats:……………………………………………………………
Datum:……………………………………………………………
Handtekening:

Aantal kinderen: ………………………………………………………
Geloofsovertuiging: …………………………………………………..
Huisarts: ……………………………………………………………….
Ik draag een/geen pacemaker ……………………………………..
Het trouwboekje c.q. paspoort bevinden zich:
…………………………………………………………………………
Verdere bescheiden (o.a. adreslijst met te verzenden
rouwcirculaires) bevinden zich:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Financiële gegevens
Persoonlijke gegevens
Naam:…………………………………………………………………
Voornamen:…………………………………………………………...
Geboortedatum:………………………………………………………
Geboorteplaats:……………………………………………………….
Naam en voornaam vader……………………………………………
Naam en voornaam moeder………………………………………...
Ongehuwd:……………………………………………………………
Gehuwd met…………………………………………………………...
Weduwe van…………………………………………………………...
Weduwnaar van: ……………………………………………………...
Gescheiden van……………………………………………………….
Samenwonend met: ………………………………………………….

Bank/rekening:………………………………………………………...
Gemachtigde / en-of rekening………………………………………
Deposito + nr. bij: …………………………………………………….
Levensverzekeringspolis: ……………………………………………
Pensioenfonds: ……………………………………………………….
Lid van uitvaartvereniging: …………………………………………..
Uitvaartpolissen:
Maatschappij

Nummer

Bedrag

Opdrachtgever
Ik draag aan de hierna genoemde persoon op, zich te belasten met
het regelen en het verzorgen van mijn uitvaart.
Naam: ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………….

Voogdijschap over minderjarige kinderen zal worden vervuld door:
Naam:…………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………………

Algemene wensen
Testament
Er is een testament opgemaakt bij notaris:
Naam: ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………...….
Datum: …………………………………………………………………
Als executeur-testamentair zal optreden
Naam: ………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………….

o Ik heb mijn lichaam beschikbaar gesteld aan de medische
wetenschap
(Acceptatie universiteit bijvoegen)
o Ik geef toestemming voor orgaantransplantatie
(codicil bijvoegen)
o Ik geef toestemming voor obductie/sectie
Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar/opgebaard in
o Het sterfhuis/woonhuis
o De aula van het uitvaartcentrum
o De aula van het verzorgingshuis
Bij opbaring wens ik de volgende kleding te dragen.
…………………………………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………………

o Mijn wens is dat er geen gelegenheid is tot afscheid nemen

o Mijn wens is dat er wel gelegenheid is tot afscheid nemen

o Mijn wens is dat ik word begraven of gecremeerd in
aanwezigheid van familie en belangstellenden

Ik wens dat de kist
Bloemen
o Onmiddellijk wordt gesloten
o Op het laatste moment wordt gesloten
Gebruik make-up

o Bloemen zijn niet gewenst
o Bloemen zijn wel gewenst
o Geen voorkeur

o Ik wens dat er een natuurlijke / mijn gebruikelijke make-up
wordt aangebracht
o Ik wens geen make-up
Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word
o Gecremeerd
o Begraven
Kennisgeving van overlijden
o
o
o
o
o

Begraven: Tarieven Gemeente Westland 2017
Ik wil begraven worden in een
0

Algemeen graf € 1.638,00
Algemeen graf voor een periode van 15 jaar
Geen mogelijkheid tot verlengen
Dit is het tarief voor begraafrechten en afkooponderhoud
(exclusief monument)
Hierop kan uitsluitend een liggend monument worden
geplaatst met de afmeting van
50cm x 50cm. Regalement Gemeente Westland 2005.

0

Nieuw eigengraf € 5005,00
Eigen graf voor 30 jaar, mogelijkheid tot verlenging.
Dit is het tarief van het verlenen van uitsluitend recht,
Begraafrechten, afkooponderhoud en inschrijving.
(exclusief monument en vergunning tot plaatsen hiervan)
Hierop kan een eigen monument worden geplaatst

Mogen niet door middel van rouwkaarten worden verzonden
Mogen wel door middel van rouwkaarten worden verzonden
Achteraf
Geen advertenties in de krant
Wel advertenties in de krant of plaatselijke bladen en
kerkelijke bladen
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

o Mijn wens is dat ik in besloten (familie) – kring word
begraven of gecremeerd

0 Grafkelder € 6.444,00
Grafkelder voor 30 jaar, mogelijkheid tot verlenging.
Dit is het tarief van het verlenen van uitsluitend recht,
Begraafrechten, afkooponderhoud en inschrijving.
(exclusief monument en vergunning tot plaatsen hiervan)

o De kist mag niet dalen
o De kist mag wel dalen tot het maaiveld
Condoleren na de begrafenis

Deze kosten zijn uitsluitend voor de gemeente Westland en
verschillen van andere gemeenten.
De bedragen zijn van het eerste kwartaal van 2017 en geven een
indicatie van de kosten van begraafplaatsen.
Voor een uitgebreide tarieventabel lijkbezorgingrechten
Westland 2017: www.uitvaartverzorgingrespect.nl
Op het moment van overlijden kunnen de kosten flink hoger zijn.
Op geen enkele wijze kan er aansprakelijkheid worden gesteld,
ondanks het feit dat deze prijzen uitermate zorgvuldig zijn
weergegeven, zijn onjuistheden niet uitgesloten
Ik heb al een eigen familiegraf aangeschaft en wel op de
begraafplaats…………………………………………………………..
te………………………..………………………………………………
Vak …………… nummer ……………
Bij een bestaand graf moet het monument worden verwijderd en
herplaatst.
Rechtshebbende of eigenaar van het graf is:
…………………………………………………………………………

o Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de
condoleancekamer
o Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van de
condoleancekamer
o Er mag gebruik worden gemaakt van consumpties
Koffietafel na de begrafenis
o Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een
koffietafel
o Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van een
koffietafel in het
rouwcentrum/restaurant:…………………………………………
……………………………………………………………
o Mijn wens is dat er behalve koffie en thee geen consumpties
worden aangeboden.
o Mijn wens is dat er behalve koffie en thee ook andere
consumpties worden aangeboden.
o Ter beoordeling van de nabestaanden

Cremeren
Ik wens dat mijn uitvaart plaats vind in / indien mogelijk in
crematorium
…………………………………………………………………………
te ……………………………………………………………………….
Tarief cremeren 2017: Crematie, afscheid met gebruik
accommodatie aula / koffiekamer 90 minuten € 1.410,00
Ik wens dat de kist aan het eind van de plechtigheid
o Blijft staan
o Geheel daalt of anderszins aan het oog wordt ontrokken
Condoleren na de crematie
o Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de
condoleancekamer
o Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van de
condoleancekamer
o Er mag gebruik worden gemaakt van consumpties
Koffiekamer na de crematie
o Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een
koffiekamer
o Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van een
koffiekamer in het rouwcentrum/restaurant:
………………………………………………………………………
………………………………………………
o Mijn wens is dat er behalve koffie en thee geen consumpties
worden aangeboden

o Mijn wens is dat er behalve koffie en thee ook andere
consumpties worden aangeboden
o Ter beoordeling van de nabestaanden
Mijn as moet worden verstrooid
o Op het verstrooiveld bij het crematorium
…………………………………………………………………
te ……………………………………………………………….
o Op het verstrooiveld op natuurterrein Delhuijzen te ArnhemNoord
o Op zee vanaf een boot
o Over zee vanuit een vliegtuig
o Ter beoordeling van de nabestaanden
Mijn as moet worden bijgezet
o In het columbarium bij crematorium
…………………………………………………………………
te ………………………………………………………………
o In de algemene nis tot nadere beslissing van mijn
nabestaanden
In het familiegraf op begraafplaats …………………………
te……………………………………………………………….
o In het columbarium (urnenmuur) op
begraafplaats
o In een algemeen of eigen urnengraf
o Mijn as moet worden overgedragen aan de nabestaanden
o Ter beoordeling van de nabestaanden

Overige wensen

Naam geestelijke c.q. voorganger
…………………………………………………………………………..
Psalmen, gezangen liederen,

Volgauto’s
o Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van
volgauto’s
o Aantal ……....... x (6 personen per auto)
o Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van
volgauto’s. (Belangstellenden gaan op eigen gelegenheid
naar de kerk, begraafplaats of crematorium)
Kerkelijke diensten of Auladiensten
o Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in de

………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Toespraken bij de begrafenis c.q. crematie
o Er mogen geen toespraken worden gehouden
o En morgen wel toespraken worden gehouden, o.a. door:

volgende kerk: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………

te ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in het

……………………………………………………………

rouwcentrum: ……………………………………………………..
te…………………………………………………………………...

Mijn wens is dat er foto’s / dvd / cd wordt gemaakt van de

o Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in kapel/aula

plechtigheid.

van de begraafplaats c.q. crematorium:

o Foto’s

…………………………………………………………………..

o Dvd

te ………………………………………………………………..

o Cd

o Liturgie is gewenst
o Orgel en organist gewenst
o Muziek naar vrije keuze van de opdrachtgever:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Niet ingevulde keuzen laat ik over aan de wensen van mijn
nabestaanden.

Gezien de tijden veranderen, mensen veranderen en zo ook de
gebruiken rondom de uitvaart, is het aanbevolen van tijd tot tijd
deze brochure in te kijken en indien nodig wijzigingen aan te
brengen.

