
Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het “Laatste Wens Formulier” of “Laatste wens online”.                                 
Hiermee kunt u op uw eigen wijze en wanneer u dat wilt, uw persoonlijke uitvaartwensen vastleggen. 

Vul het zo compleet mogelijk het formulier in. Dat kan op 2 manieren:

1. Het digitale formulier op uw computer opslaan, openen en daarna zo compleet mogelijk invullen. 
    Als u het formulier op deze manier invult, kunt u -nadat u het formulier/document heeft opgeslagen op 
    uw computer- heel makkelijk wijzigingen aanbrengen. Vergeet niet na een wijziging altijd weer het formulier
    te printen en op een logische plaats op te bergen, bijv. bij uw testament, verzekeringspapieren of bij uw 
    bankafschriften.

2. Print het formulier en vul het daarna zo compleet mogelijk met pen in.

3. Uw Laatste Wensen online invullen en te bewaren. 
    Ga hiervoor naar: http://www.a-z-uitvaart.nl/laatstewensonline
    Deze mogelijkheid heeft als voordeel, dat u tevens muziek, foto’s, filmpjes 
    en teksten gratis kunt uploaden en (online) bewaren. Dit is kosteloos!  

Door het vastleggen van uw uitvaartwensen en heeft u meer zekerheid, dat uw uitvaart te zijner tijd volgens uw 
ideeën & wensen kan worden uitgevoerd. U kunt tot in detail aangeven wat uw uitvaartwensen zijn. Dat geeft 
u en uw nabestaanden een gerust en zeker gevoel. Het is voor hen een eerste stap in de verliesverwerking. 

“Het Laatste Wens Formulier ” is geheel vrijblijvend en brengt dus geen verplichtingen met zich mee. 
Uiteraard kunt u uw uitvaartwensen ten alle tijden aanpassen. 

Heeft u nog vragen? Mail ons via: info@a-z-uitvaart.nl of bel: 045 - 850 10 21 / 046 – 737 00 30 

Uiteraard is het mogelijk om uw uitvaartvragen, wensen en ideeën in een gratis en persoonlijk gesprek met ons 
door te nemen.

Met vriendelijke groet,

Anton Kleintjens
Namens A-Z uitvaart

Hoofdstraat 31      T 045 850 10 21    www.a-z-uitvaart.nl  KvK nr.: 57427828  Rabobank nr: 
6436 CB Amstenrade      T 046 737 00 30    info@a-z-uitvaart.nl  BTW nr.: NL001546212B76 NL69RABO0351006699

Voor het doorgeven van een overlijden kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, bellen met 06 -18 33 69 00
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Persoonlijke gegevens

Naam:

Voornamen:

Man Vrouw

Geboortedatum:

Geboorteplaats: Land

Adres:

Postcode:

Huisnummer:

Woonplaats:

Telefoonnr. 1: Telefoonnr. 2:

E-mail:

Burgerlijke staat:

Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Samenwonend

Ongehuwd

Weduwe / weduwnaar van:

Naam partner:

Het bijgevoegde overzicht is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het 
regelen en uitvoeren van mijn uitvaart (wensen).

Datum: Handtekening

Indien u dit Laatste Wens-formulier digitaal wenst te  
verzenden, deze pagina dan graag voorzien van een 
digitale ID (nadat alle wensen op de navolgende pagina's 
kenbaar zijn gemaakt!). 
U kunt na afloop ook de lijst printen en deze dan persoonlijk 
ondertekend aan ons retourneren!

Naam partner:
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Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Telefoonnr.1: Telefoonnr.2:

Land:

Huisnummer:

Woonplaats:

Burgerlijke staat:

E-mail:

Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Man

Samenwonend

Ongehuwd

Weduwe / weduwnaar van:

Datum: Handtekening

Het bijgevoegde overzicht is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en uitvoeren van mijn uitvaart (wensen).

Indien u dit Laatste Wens-formulier digitaal wenst te 
verzenden, deze pagina graag voorzien van een 
digitale ID (nadat alle wensen op de navolgende pagina‘s 
kenbaar zijn gemaakt!)
U kunt na afloop ook het ingevulde formulier printen en dit 
dan persoonlijk ondertekend aan ons retourneren!

Vrouw

Naam Partner:

Naam Partner:



1.  Vóór overlijden

Ik heb een testament opgemaakt bij Notariskantoor: te:

(plaats in huis)!

Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door (partner, familielid, bekende):

Geen voorkeur

Mijn executeur

Gemachtigde, nl.:

Verzekeringspapieren

naam verzekeringsmaatschappij

Medische gegevens

Ik heb een donorcodicil opgemaakt

Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

naam ziekenhuis/instantie

Ik draag een pacemaker

Ik heb een codicil opgemaakt en is opgeborgen in:

Naam: Voornamen:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Ik heb een uitvaartverzekering bij:

Polisnummer: Verzekerd bedrag:  €

Ik heb een deposito gestort bij:

Depositonummer:  Bedrag:   €

Afspraken hierover zijn gemaakt met:

Te: Telefoonnr.:

Aanvullende eigen wensen of toelichting:

Verzekerd bedrag:  €Polisnummer:

Verzekerd bedrag:  €Polisnummer:
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Ik heb een testament opgemaakt bij Notariskantoor:

Ik heb een codicil opgemaakt en is opgeborgen in: (plaats in huis)!

Mijn wens is dat mijn uitvaart geregeld wordt door (partner, familielid, bekende):

Geen voorkeur

Mijn executeur

Gemachtigde, nl.:   Naam:

Adres:

Postcode:  

Telefoon:

Ik heb een uitvaartverzekering bij: naam verzekeingsmaatschappij

Polisnummer:

Polisnummer:

Polisnummer:

Ik heb een deposito gestort bij:

Depositonummer: 

Ik heb een donorcodicil opgemaakt

Ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Afspraken hierover zijn gemaakt met: naam ziekenhuis/instantie

Te:

Ik draag een pacemaker

Aanvullende eigen wensen of toelichting:

Medische gegevens

Verzekeringspapieren

te:

Voornamen:

Woonplaats:

E-mail:

Verzekerd bedrag €

Verzekerd bedrag €

Verzekerd bedrag €

Bedrag €

Telefoon:



2.  Begraven of cremeren

Keuze

Begraafplaats en graf

Graftermijn familiegraf

Type familiegraf

Crematorium

Ik wens te worden begraven

Ik wens te worden gecremeerd

Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Ik heb een voorkeur voor een begraafplaats, nl.:

Ik wens een:

Nieuw graf

Algemeen graf (max. 10 jaar)

Familiegraf

Bij een algemeen graf worden meerdere overledenen van verschillende u onbekende families in een graf begraven.  
De begraafplaats wijst het graf toe. Verlenging van de graftermijn is hierbij niet mogelijk!

Een familiegraf huurt u voor minimaal 20 jaar. Na afloop van deze termijn kunt u de bijzetting verlengen. 
De rechthebbende, diegene die het contract op naam heeft staan, beslist wie er in het graf mag worden bijgezet/begraven.

20 jaar

30 jaar (indien mogelijk)

Onbepaalde tijd (indien mogelijk)

(indien u deze keuzemogelijkheid heeft)

Zandgraf Keldergraf Begraafmuur

Bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf; dit graf bevindt zich op de volgende begraafplaats:

Naam: Plaats:

Graf nr.: (rij- en/of vaknummer)

Geen voorkeur

Ik heb voorkeur voor een crematorium, Naam:

Plaats:
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Ik wens te worden begraven

Ik wens te worden gecremeerd

Ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden

Ik heb de voorkeur voor een begraafplaats, nl.:

Ik wens een:

Nieuw graf

Algemeen graf (max. 10 jaar)

Familiegraf

20 jaar

30 jaar (indien mogelijk)

Onbepaalde tijd (indien mogelijk)

Zandgraf

Bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf; dit graf bevindt zich op de volgende begraafplaats:

Naam: Plaats:

Graf nr.: (rij- en/of vaknummer)

Geen voorkeur

Plaats:

Ik heb voorkeur voor een crematorium, Naam:

Graftermijn familiegraf

Begraafplaats en graf

Type familiegraf

Crematorium

Keuze van begrafen of cremeren

Keldergraf Begraafmuur



3.  Bij overlijden

Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door

A-Z Uitvaart Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Anders, namelijk:

Naam: Plaats:

Verzorgen en opbaren van mij nadat ik ben overleden

Ik wil graag thuis opgebaard worden

Ik wil opgebaard worden in een uitvaartcentrum

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Anders, namelijk:

Aanvullende eigen wensen met betrekking tot verzorgen en opbaren:

Bezoek

Alleen bezoek voor familie

Bezoek stel ik niet op prijs

Bezoek voor familie en belangstellenden

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Opbaring

Ik geef de voorkeur aan een opbaring met  gesloten kist      

Ik geef de voorkeur aan een opbaring met open kist    

Ik geef de voorkeur aan een opbaring op bed (indien mogelijk)    

Ik laat mijn nabestaanden beslissen 

Aanvullende wensen of toelichting:
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Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door

A-Z Uitvaart:

Verzorgen en opbaren van mij nadat ik ben overleden

Bezoek

Opbaring

Anders, namelijk:

Naam: Plaats:

Ik wil graag thuis opgebaard worden

Aanvullende eigen wensen met betrekking tot verzorgen en opbaren:

Alleen bezoek voor familie

Ik geef de voorkeur aan een opbaring met gesloten kist

Aanvullende wensen of toelichting:

Ik wil opgebaard worden in een uitvaartcentrum

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Anders, namelijk:

Bezoek voor familie en belangstellenden

Ik laat mijn nabestaanden beslissenBezoek stel ik niet op prijs

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Ik geef de voorkeur aan een opbaring met open kist

Ik geef de voorkeur aan een opbaring op bed (indien mogelijk)



4. Details van de uitvaart

Uitvaart

Ik wil een uitvaart:

In stilte. Pas na de uitvaart wordt de omgeving geïnformeerd

In besloten kring met (vink hiernaast de mogelijkheden aan)

Ik wil een ingetogen uitvaart; toelichting hierop:

Ik wil een uitbundige uitvaart; toelichting hierop:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

 Meerder keuzes mogelijk

Directe familie

Neven en nichten

Aangetrouwde familie

Vrienden

Kennissen

Buurtbewoners

Anders, namelijk:

Rouwdrukwerk

Geen voorkeur

Ja, mijn voorkeur gaat uit naar:

Niet gewenst

Ik laat de keuze aan mijn nabestaanden

Neutraal

Modern

Klassiek

Eigen ontwerp Geef hier uw tekst

Meerdere regels zijn mogelijk! 
U mag ook een extra pagina met uw tekst mailen naar: 
laatstewens@a-z-uitvaart.nl, voorzien van naam, voorletters en 
geboortedatum. Gelieve het document in een PDF-formaat of  
Word-formaat aan te leveren.

Rouw advertentie

Ja, ik wil een advertentie

Geen advertentie

Ik laat de nabestaanden beslissen

Meerdere keuzes mogelijk

Parkstad

Westelijke Mijnstreek

Maastricht & Heuvelland

Midden Limburg

Noord Limburg

Weekblad, namelijk:

Plaatselijk blad, namelijk:

Gedachtenisprentje/bidprentje

Niet gewenst Geen voorkeur

Ik laat mijn nabestaanden beslissen

Ja, mijn voorkeur gaat uit naar: Prentje conform rouwbrief

Fotoprentje

Eigen ontwerp

Geef hier uw tekst
Meerdere regels zijn mogelijk! 
U mag ook een extra pagina met uw tekst meesturen,  
gelieve dit dan in een PDF-formaat of Word-formaat te doen.

In de krant, editie(s): Landelijk Dagblad:
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Uitvaart

Rouwdrukwerk

Rouw advertentie

Gedachtenisprentje/bidprentje

Ik wil een uitvaart:

In stilte. Pas na de uitvaart wordt de omgeving geinformeerd

In besloten kring met (vink hiernaast de mogelijkheden aan)

Ik wil een ingetogen uitvaart; toelichting hierop:

Ik wil een uitbundige uitvaart; toelichting hierop:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Geen voorkeur

Ja, mijn voorkeur gaat uit naar: Neutraal
Geef hier uw tekst:

Niet gewenst

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Meerdere regels zijn mogelijk!
U mag ook een extra pagina met uw tekst mailen naar: 
laatstewens@a-z-uitvaart.nl, voorzien van naam, voorletters 
en geboortedatum. Gelieve het document in 
een PDF-formaat of Word-formaat aan te leveren.

Ja, ik wil een advertentie

In de regionale krant, editie(s):

Meerdere keuzes zijn mogelijk

Geen advertentie

Ik laat de nabestaanden beslissen

Niet gewenst

Geen voorkeur

Landelijk Dagblad:

Weekblad, namelijk:

Plaatselijk blad, namelijk:

Ik laat de nabestaanden beslissen

Ja, mijn voorkeur gaat uit naar: Prentje conform rouwbrief

Fotoprentje

Eigen ontwerp

Geef hier uw tekst:

Parkstad

Westelijke Mijnstreek

Maastricht & Heuvelland

Midden Limburg

Noord Limburg

directe familie

neven en nichten

aangetrouwde familie

vrienden

kennissen

buurtbewoners

anders, namelijk:

Modern 

Klassiek

Eigen ontwerp

Meerdere regels zijn mogelijk!
U mag ook een extra pagina met uw tekst mailen naar: 
laatstewens@a-z-uitvaart.nl, voorzien van naam, voorletters 
en geboortedatum. Gelieve het document in 
een PDF-formaat of Word-formaat aan te leveren.

Meerdere keuzes zijn mogelijk

mailto:laatstewens@a-z-uitvaart.nl
mailto:laatstewens@a-z-uitvaart.nl


Kist en aankleding

Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Ik heb andere/aanvullende wensenvoor mijn kist:

Uitvoering

Strakke vorm

Klassiek

Modern design

Basis model

Geen voorkeur

Indien u gekozen heeft voor het basismodel, ga dan verder op de volgende pagina.

Overige wensen:

Kleur

Licht hout Donker hout Wit Geen voorkeur

Overige wensen:

Materiaal

Eiken Mahonie Vuren ongelakt Kersen Riet Geen voorkeur

Overige wensen:

Beslag

Hout Metaal Geen voorkeur

Overige wensen:

Kistbekleding       

Kruisje op de kist:

Geen kruisje op de kist

met corpus (religieuze afbeelding) zonder corpus

Satijn Katoen

Gewenste voor voorwerpen in of bij de kist:

Bloemversiering in de kist

Voorkeur soort en kleur bloemen:

Pagina 7 / 11 Laatste paginaVolgende pagina Vorige paginaEerste pagina
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Kist/mand en aankleding

Ik laat dit over aan mijn nabestaanden

Ik heb andere/aanvullende wensen voor mijn kist:

Uitvoering

Strakke vorm

Klassiek

Modern design

Basis model

Geen voorkeur

Indien u gekozen heeft voor het basismodel, ga dan verder op de volgende pagina.

Overige wensen:

Kleur

Materiaal

Beslag

Kistbekleding

Licht hout Donker hout Wit Geen voorkeur

Eiken Mahonie Vuren ongelakt Kersen Riet Geen voorkeur

Overige wensen:

Overige wensen:

Overige wensen:

Hout Metaal Geen voorkeur

Kruisje op de kist Geen kruisje op de kist met corpus (religieuze afbeelding) zonder corpus

Satijn Katoen

Gewenste voorwerpen in of bij de kist:



Bloemen

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

Ik stel geen prijs op bloemen

Ik stel het op prijs dat het te besteden bedrag aan bloemen wordt gestort op

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Voorkeur bloemensoort:

Voorkeur bloemenkleur:

Andere wensen:

Rekening nr.: van:

Vervoer (rouwauto of ander soort vervoer en volgwagens)

Standaard rouwauto

Ander vervoer,

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Speciale rouwauto,

namelijk:

Ja NeeVolgauto's:

Indien Ja, dan voor: (namen van personen)

Overige wensen: (bijv.: kleur auto's, te volgen route, etc.)

namelijk:
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Bloemen

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart

Voorkeur bloemensoort:

Voorkeur bloemenkleur:

Andere wensen:

Ik stel geen prijs op bloemen

Ik stel het op prijs dat het te besteden bedrag aan bloemen wordt gestort op

IBAN: van:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Vervoer  (rouwauto of ander soort vervoer en volgwagens)

Standaard rouwauto

Speciale rouwauto, namelijk:

Ander vervoer, namelijk:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Volgauto‘s: Ja Nee

Indien Ja, dan voor:

Overige wensen:

(namen van personen)

(bijv.: kleur auto‘s, 
te volgen route, etc.)

Bloemversiering in de kist

Voorkeur soort en kleur bloemen:



Kerkelijke uitvaart

5.  De plechtigheid

Ik wens een kerkelijke uitvaart!

Avondwake

Mijn geloofsovertuiging is:

Voorkeur Kerk of Aula:

Voorkeur voor Geestelijke:

Sprekers

Ik wil liever geen sprekers

Ik stel prijs op sprekers,

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

mijn voorkeur gaat uit naar:

Bijzonderheden:

Muziek en opnames

Ik wil liever geen muziek

Ik wil graag muziek, genre:

Instrumentaal Zang Gecombineerd

Muziekstuk 1:

Muziekstuk 2:

Muziekstuk 3:

Muziekstuk 4:

Muziekstuk 5:

Muziekstuk 6:

Muziekstuk 7:

Voorkeur voor live muziek door:

Ik wil graag een geluidsopname

Ik wil graag een DVD-opname

Ik wil graag een fotoreportage

Ik wil graag een uitgebreide videoreportage

Ik wil liever geen opnames

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Aanvullende wensen kerk- of auladienst:
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Soort uitvaart

Ik wens een kerkelijke uitvaart!

Ik stel prijs op sprekers,

Sprekers

Mijn geloofsovertuiging is:

Ik wil liever geen sprekers

Voorkeur Kerk of Aula:

Voorkeur voor Geestelijke:

Avondwake

Aanvullende wensen kerk- of auladienst:

mijn voorkeur gaat uit naar:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Bijzonderheden:

Muziek

Ik wil liever geen muziek

Ik wil graag muziek, genre: Instrumentaal Zang Gecombineerd

Muziekstuk 1:

Muziekstuk 2:

Muziekstuk 4:

Muziekstuk 5:

Muziekstuk 6:

Muziekstuk 7:

Voorkeur voor live muziek door:

Ik wil graag een geluidsopname

Ik wil graag een DVD-opname

Ik wil graag een fotoreportage

Ik wil graag een uitgebreide videoreportage

Ik wil liever geen opnames

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Muziekstuk 3:

Audio-, Video-, Foto-reportage

Dienst in crematorium of elders, nl.:

Muziekstuk 8:



Asbestemming bij crematie

6. Na de uitvaart

Ik wil mijn as laten bijzetten:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Asverstrooiing per ballon

in een urnenmuur

in een urnentuin, met monument (indien mogelijk)

in een bestaand graf, namelijk:

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid:

op het verstrooiterrein van het crematorium

op zee, per schip

over zee, per vliegtuig

op een door mij zelf gekozen plaats, namelijk:

Ter nagedachtenis

Ik wil dat mijn as in een sierurn wordt bewaard

Ik wens dat er een gedenkplaats/steen komt op het terrein van het crematorium

Ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn, glasreliek of sierraad wordt bewaard

Gedenksteen of monument bij een begrafenis

Ik wens een gedenksteen op mijn graf

Speciale wensen:

Ik wens grafbeplanting

Speciale wensen:

Ik wens het graf afgedekt te hebben met een natuurstenen plaat

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Crematie

Bij het afsluiten van de plechtigheid: (meedere keuzes mogelijk)

wil ik dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste afscheid   én/óf

wil ik dat mijn kist in het bijzijn van nabestaanden aan het oog wordt onttrokken en de familie als laatste de aula verlaat

wil ik dat mijn kist in het bijzijn van alle aanwezigen aan het oog wordt onttrokken en de familie als eerste de aula verlaat 

wil ik dat de familie als laatste de aula verlaat, mijn kist wordt pas aan het oog onttrokken als iedereen de aula heeft verlaten

wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot persoonlijk condoleren

Laat ik de keuze over aan mijn nabestaanden
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Asbestemming bij crematie

Ik wil mijn as laten bijzetten:

in een urnenmuur

in een urnentuin, met monument (indien mogelijk)

in een bestaand graf, namelijk:

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid:

op het verstrooiterrein van het crematorium

op zee, per schip

over zee, per vliegtuig

op een door mij zelf gekozen plaats, namelijk:

asverstrooiing per ballon

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ter nagedachtenis

Ik wil dat mijn as in een sierurn wordt bewaard

Ik wil dat er een gedenkplaats/steen komt op het terrein van het crematorium

Ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn, glasreliek of sierraad wordt bewaard

Gedenksteen of monument bij een begrafenis

Ik wens een gedenksteen op mijn graf

Ik wens grafbeplanting

Speciale wensen:

Speciale wensen:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ik wens het graf afgedekt te hebben met een natuurstenen plaat

Crematie

Bij het afsluiten van de plechtigheid: (meerdere keuzes mogelijk)

wil ik dat er langs de kist wordt gelopen voor een laatste afscheid  én/óf

wil ik dat de kist in het bijzijn van nabestaanden aan het oog wordt onttrokken en de familie als laatste de aula verlaat

wil ik dat de kist in het bijzijn van alle aanwezigen aan het oog wordt onttrokken en de familie als eerste de aula verlaat

wil ik dat de familie als laatste de aula verlaat, mijn kist wordt pas aan het oog wordt onttrokken als iedereen de aula heeft verlaten

wil ik na de plechtigheid gelegenheid tot persoonlijk condoleren

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden



Begrafenis

wil ik dat mijn kist op een rijdende baar naar het graf gaat

wil ik dat de kist naar het graf wordt gedragen door:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

professionele dragers

familie en/of vrienden

Bij het afsluiten van de plechtigheid:

Ceremonie op de begraafplaats/bij het graf

Ik wens spreker(s) op de begraafplaats/bij het graf

Ik wens muziek op de begraafplaats/bij het graf

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Eerbetoon langs het graf (indien mogelijk) met:

strooi bloemen

schepje met zand

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Anders, namelijk:

Samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik wens dan het volgende:

Ik wens geen samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik wens wel een samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Anders, 

Koffietafel met:

Borrel met hapjes

koffie

thee

frisdrank

cake/koek

belegde broodjes

soep

Locatie voorkeur:

anders, namelijk:

namelijk:
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Begrafenis

Bij het afsluiten van de plechtigheid:

wil ik dat mijn kist op een rijdend baar naar het graf gaat

wil ik dat mijn kist naar het graf gedragen wordt door:

professionele dragers

familie en/of vrienden

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Ceremonie op de begraafplaats/bij het graf

Ik wens spreker(s) op de begraafplaats/bij het graf

Ik wens muziek op de begraafplaats/bij het graf

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Eerbetoon langs het graf (indien mogelijk) met:

strooien van bloemen

schepje met zand

Anders, namelijk:

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden

Anders, namelijk:

anders, namelijk:

Locatie voorkeur:

Ik wens geen samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik wens een samenkomst na de uitvaartplechtigheid

Ik wens dan het volgende:

Koffietafel met:

Borrel met hapjes

koffie cake/koek

thee

frisdrank

belegde broodjes

soep
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