
 

Belasting Adviesbureau Soest 

Persoonlijk 
Wensenformulier 
 
Met behulp van dit persoonlijk wensenformulier wil ik aan mijn 
nabestaanden kenbaar maken hoe mijn afscheid er moet komen  
uit te zien.  
 
Hierdoor zijn mijn nabestaanden volledig op de hoogte van mijn 
wensen en kan de uitvaart op de door mij aangegeven manier 
worden uitgevoerd. 
 
Naam en voorna(a)m(en)  
Geboortedatum  
Woonadres  
 
Naam echtgeno(o)t(e) / partner / zaakwaarnemer  
 
 
     Ik heb met mijn familie gecommuniceerd over mijn wensen, zij 
zijn op de hoogte van de inhoud van dit wensenformulier en zijn 
akkoord met de uitvoering ervan 
     Zij hebben een exemplaar in hun bezit. 
 
Eventuele na(a)m(en) van diegene(n) die op de hoogte is/zijn 
 
 
 
 
 

Nu het einde nakende is, 
Zie ik het laatste doek vallen! 
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Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 
 
Uitvaartverzorging  
Gevestigd te  
 
Ik heb      wel /      geen uitvaartverzekering  
Zo ja, bij verzekeringsmaatschappij  
Het polisnummer is  
 
Ik heb      wel /      geen testament  
Zo ja, bij notaris  
 
Een kopie van dit testament heeft  
 
Ik heb      wel /      geen donorcodicil  
Zo ja, deze bewaar ik bij / in  
 
Ik stel mijn lichaam      wel /      niet ter beschikking van de medische wetenschap 
Zo ja, de papieren hiervoor bewaar ik bij / in  
  
Ik heb gekozen voor 
     begrafenis 
     crematie 
     naar wens van de nabestaanden 
 
Rouwkaarten 
     Ja 
Gewenste tekst, gedicht, citaat:  
 
 
 
 
     Nee 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Overlijdensadvertenties 
     Ja, in de volgende kranten: 
 
 
 
 
     Nee 
     Naar wens van de nabestaanden 
  



 

Belasting Adviesbureau Soest 

Condoleanceregister      Ja      Nee 
 
Bloemen bij de uitvaart 
     Ja, voorkeur  
     Nee 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Uitvoering kist 
     Standaard 
     Degelijk 
     Luxe 
     Anders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Kruisje op de kist 
     Ja met corpus      Ja zonder corpus 
     Nee 
 
Persoonlijke voorwerpen die ik mee wil nemen in de kist 
 
 
 
     Geen persoonlijke voorwerpen 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Kleding die ik wil dragen: 
 
 
 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Ik wil worden opgebaard 
     Thuis 
     In het uitvaartcentrum te  
       Elders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden 
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Mijn geloofsovertuiging is: 
 
Kerkelijke uitvaart      Ja      Nee 
Naam kerk  
Naam geestelijke  
Avondwake      Ja      Nee 
 
Plaats van de uitvaartplechtigheid 
 
     In de kerk te 
     In het uitvaartcentrum te 
     In de aula van het crematorium 
     In de aula van de begraafplaats 
     Elders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Vervoer naar begraafplaats of crematorium 
     In een rouwauto 
     In de uitvaartbus 
     Anders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Volgauto’s 
     Ja      Nee      Naar wens van de nabestaanden 
Zo ja aantal  
Indien ja, voor wie: 
 
 
 
 
Ik wil dat mijn kist gedragen wordt door 
     Dragers van de uitvaartverzorger
     Mijn kinderen 
     Andere familieleden 
     Anderen, nl.  
 
     Naar wens van de nabestaanden 
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Sprekers tijdens de uitvaartplechtigheid 
     In de kerk      In de aula      Aan het graf 
Namen sprekers  
 
 
 
     Geen sprekers. 
     Naar wens van de nabestaanden. 
 
Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid 
     Ja, te weten      Livemuziek      Geluidsdragers 
     Nee 
     Naar wens van de nabestaanden 
Zo ja mijn muziekkeuze is: 
 
 
 
 
 
Bijeenkomst na de uitvaartplechtigheid 
     In de koffiekamer van de begraafplaats/het crematorium. 
     Elders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden. 
 
De aanwezigen krijgen op de bijeenkomst 
     Koffie/thee met cake 
     Belegde broodjes 
     Koffietafel 
     Anders, nl.  
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Dankbetuigingen 
     Wel dankbetuigingskaarten 
     Wel dankbetuigingsadvertentie in de volgende kranten:  
 
     Geen dankbetuigingen 
     Naar wens van de nabestaanden 
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Indien gekozen wordt voor begrafenis: 
Voorkeur begraafplaats
     Begraafplaats
     Te 
     Naar wens van de nabestaanden 
Soort graf 
     Een algemeen graf
     Bijzetting in een bestaand graf
     Begraafplaats 
     Grafnummer 
     Leverancier van de grafsteen
     Een nieuw (huur- of koopgraf)
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Aan het eind van de begrafenis wil ik dat de kist 
     Langzaam in het graf zakt 
     In het graf zakt tot de hoogte van het maaiveld 
     Boven op het graf blijft staan 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Gedenkteken op het graf 
     Ja, met de tekst:  
 
 
 
     Nee 
     Naar wens van de nabestaanden 
 
Indien gekozen wordt voor crematie:  
     Voorkeur crematorium 

Crematorium  
Te  

     Naar wens van de nabestaanden 
 
Aan het eind van de plechtigheid wil ik dat de kist: 
     Langzaam uit het zicht verdwijnt 
     Blijft staan 
     Naar wens van de nabestaanden 
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Ik wil dat mijn as wordt: 
 
Verstrooid 
     op het strooiveld van het crematorium 
     op zee per schip op zee per vliegtuig 
     op Nationaal Verstrooiterrrein Delhuyzen op de Veluwe 
     op een door mij zelf gekozen plaats, nl. 
 
          Ik heb hiervoor toestemming van de eigenaar van deze plaats
     naar wens van de nabestaanden 
 
Bijgezet 
     In een urnenmuur 
     In een urnentuin 
     In of op een bestaand graf op de begraafplaats te  
 
     Thuis 
     Elders, nl  
     Naar wens van de nabestaanden 
Bewaard (een gedeelte hiervan) in een: 
     Armband 
     Broche 
     Glasobject 
     Medaillon 
     Ring 
     Anders, nl.  
     Ik laat mijn nabestaanden bepalen wat er met mijn as gebeurd. 
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Overige persoonlijke aanvullingen en wensen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getekend te:  
Datum:  
 
Handtekening:  
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