Mijn uitvaartwensen

Voor u ligt een wensenformulier, waarin u uw wensen en keuzes rondom
afscheid en de uitvaart kunt noteren. Dit wensenformulier is géén rechtsgeldig
document, maar kan een leidraad zijn voor het regelen van uw uitvaart of het
bespreekbaar maken hiervan.
Steeds meer mensen vinden het belangrijk on hun afscheid te laten aansluiten
bij hun manier van leven. Toch is het belangrijk om bij het opstellen van dit
document ook ruimte te laten voor de wensen van uw nabestaanden.
Wij stellen dit document beschikbaar zonder dat dit voor u verplichtingen geeft.
U bent vrij om de uitvaartonderneming te kiezen die u wilt.

Ammoniet Uitvaartbegeleiding
	

Wilhelminalaan 1
2405 EB Alphen aan den Rijn
0172 - 41 66 63

	info@ammonietuitvaart.nl
www.ammonietuitvaart.nl

Persoonlijke gegevens
Naam:
Adres:
Geboortedatum:

-

-

te

Burgerlijke staat:
Kerkgenootschap/religie:
E-mailadres:					

Algemene gegevens
Ik heb een testament: ja / nee
Naam notaris:
Donorcodicil: ja / nee
Uitvaartverzekering: ja / nee
Naam verzekering:
Polisnummer:
Naam huisarts:

@

Mijn uitvaartwensen zijn*:
* u bent vrij om vragen onbeantwoord te laten.

Mijn wensen voor de laatste verzorging zijn:
(hierbij kunt u denken aan wie de verzorging mag doen, kleding, make-up)

Mijn wensen voor het opbaren en afscheid nemen zijn:
In mijn eigen woning, indien mogelijk op een bed of baar met behulp van
een bedkoeling
In mijn eigen woning, in de uitvaartkist
In een uitvaartcentrum
In een familiekamer (24 uur toegankelijk)
Ergens anders, namelijk:
Op de volgende websites kunt u verschillende modellen uitvaartkisten en
opbaarmogelijkheden bekijken:
Van Wijk:
Unigra:
Zavadi kistenlab:
Akidia:
Green Coffins:

www.vanwijkuitvaartkisten.nl
www.unigra.nl
www.zavadi.nl
www.akidia.nl
www.greencoffins.nl

Mijn wens voor een kist of baar is:

Mijn wensen over rouwbezoek zijn:
Alleen voor naaste familie en vrienden
Voor iedereen
Laat ik over aan mijn nabestaanden

Mijn wensen voor de afscheidsbijeenkomst zijn:
In de aula van de begraafplaats, namelijk:
In de aula van het crematorium, namelijk:
In de kerk, namelijk:
Ergens anders, namelijk:

Tijdens de afscheidsbijeenkomst:
Wordt het afscheid door familie en in samenwerking met
uitvaartbegeleidster of ritueelbegeleidster vorm gegeven.
Wordt de dienst begeleid door een pastor of dominee
Stel ik het op prijs als er wel / geen sprekers zijn

Mijn ideeën, suggesties, wensen voor muziek, tekst, symboliek:

Mijn wensen ten aanzien van de afscheidsbijeenkomst:
In besloten kring
In bijzijn van familie, vrienden en belangstellenden
Laat ik over aan mijn nabestaanden

Mijn wensen t.a.v. de begrafenis of crematie:
In besloten kring
In bijzijn van familie, vrienden en belangstellenden
Laat ik over aan mijn nabestaanden

Mijn wens is:
Begraven
Cremeren
Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap
via de universiteit te:

Mijn wensen over de begrafenis/crematie:
Begrafenis in een eigen graf op begraafplaats:
Bijzetting in een eigen graf op begraafplaats:
		

grafnummer:

Begrafenis in een algemeen graf op begraafplaats:
Crematie in crematorium te:

Mijn wensen voor het condoleren zijn:
Gelegenheid tot condoleren voor/na de uitvaart
Condoleren aan huis
Informeel samenzijn
Iets anders, namelijk:

Mijn wensen voor de rouwkaart:
Een standaard rouwkaart
Een persoonlijke rouwkaart met een eigen afbeelding
Laat ik over aan mijn nabestaanden
Er worden geen rouwkaarten verstuurd
De rouwkaarten worden na afloop van de uitvaart verstuurd

Rouwadvertentie in dag/weekblad:
Geen advertentie
Advertentie in dagblad:
Advertentie in plaatselijk dag/weekblad:

Mijn wensen voor de bloemen:
Ja, mijn voorkeur gaat uit naar:
Ja, mogen mijn nabestaanden uitkiezen
Geen bloemen
In plaats van bloemen een collecte voor:
Op de volgende websites kunt u verschillende mogelijkheden bekijken met
betrekking tot de rouwarrangementen:
Anja van Ettikhoven:
Alexander Spek:
Bloemkunst Mariska:

www.uitvaartbloemist-alphenaandenrijn.nl
www.alexanderspek.nl
www.mariskabloemenboetiek.nl

Mijn wensen voor het rouwvervoer:
Rouwauto in de kleur: zwart / grijs / wit / blauw
Volgauto(‘s) in de kleur: zwart / grijs / wit
De uitvaartbus
Anders, namelijk:
Op de volgende websites kunt u verschillende mogelijkheden bekijken met
betrekking tot het rouwvervoer:
Straver Mobility:
Uitvaartbus Service:

www.stravermobility.nl
www.uitvaartbusservice.nl

Mijn wensen voor een grafmonument:
Een graf bedekkend monument
Een klein monument
Een staande steen
Laat ik over aan mijn nabestaanden
Anders, namelijk:
Op de volgende websites kunt u verschillende mogelijkheden bekijken met
betrekking tot een herdenkingsmonument:
Bosch Glaskunst:
www.boschglaskunst.nl
Van Dam Natuursteen: www.vandamnatuursteen.nl
Harvas Natuursteen:
www.harvasnatuursteen.nl

Mijn wensen over de asbestemming:
Mag de as verstrooid worden
Op het verstrooiingsveld bij het crematorium
Op het verstrooiingsveld van de begraafplaats
Op zee
Anders, namelijk:
Laat ik over aan mijn nabestaanden
Mag de as worden bewaard
In een urn in een urnengalerij
Thuis bij:
In een sierurn
In een sieraad
Laat ik over aan mijn nabestaanden
Mag de as worden begraven
Zo mogelijk, in het graf bij:
Op begraafplaats te:
In een urnentuin te:
Laat ik over aan mijn nabestaanden

Overige wensen rondom mijn uitvaart:

Datum:

Handtekening:

Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger-naar later
vroeger is over
later - een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver
Toon Hermans

www.ammonietuitvaart.nl

