Voor een afscheid zoals
ik dat graag wens...

Persoonlijk wensenboekje
van: __________________________________
geboortedatum: ______________________

Carla Saris

Uitvaartbegeleiding
Smaldersestraat 2 - 5298 NP Liempde - info@carlasarisuitvaartbegeleiding.nl

“Een afscheid in de
sfeer van uw unieke
leven, daar gaat het
om. Wij begeleiden u
hier graag in. Samen
zorgen we voor een
mooi en liefdevol
afscheid.”
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Waarom een wensenboekje?
Nadenken over uw eigen uitvaart is geen onderwerp
waar u dagelijks bij stil zult staan. Aan de ene kant
zou je haast zeggen, gelukkig maar. Toch is het
best verstandig om uw wensen ergens op papier te
noteren. Want alleen zo weten uw dierbaren, hoe u
het straks graag zou willen.
Wilt u dit liever aan uw nabestaanden overlaten, ook
dan is het goed om dat vast te leggen, zo blijven zij
niet met onverwachte vragen achter.
Dit wensenboekje kan u hierbij helpen. U kunt dit zelf
te allen tijde wijzigen of bijstellen. Een geruststellend
gevoel voor u en uw nabestaanden.
Als u het ingevulde wensenboekje naar ons opstuurt
of bij ons afgeeft, krijgt u van ons een uitgewerkt
overzicht terug. Uw wensen staan dan blijvend doch
vrijblijvend geregistreerd en zijn altijd beschikbaar.
Heeft u liever een persoonlijk contact om uw
uitvaartwensen te bespreken, dan mag u mij altijd
bellen, we begeleiden u hier graag in.
Carla Saris
Uitvaartbegeleiding
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Begraven of cremeren?
m

Begraven

m

Cremeren

m

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Indien begraven
Locatie:
In welke plaats in Nederland wilt u worden begraven?
_____________________________________________________
Soort graf:
Wilt u een eigen graf of wilt u worden bijgezet in een
graf?
m

Eigen graf

m

Bijzetten in een bestaand (familie)graf

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Indien cremeren
Wat wilt u dat er met uw as gebeurd?
m

Uitstrooien

m

Bijzetten in een urnenmuur of urnengraf

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Indien ter beschikking stellen aan de
wetenschap
Na overlijden gaat uw lichaam binnen 24 uur naar
een anatomisch instituut. Stel dat uw lichaam niet
kan worden geaccepteerd, wat is dan uw tweede
keuze?
m

Begraven

m

Cremeren

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Opbaring
Waar wilt u opgebaard worden?
m

Thuis

m

In een uitvaartcentrum / 24-uurs kamer

m

Op een persoonlijke plek

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Afscheid
Waar wilt u dat de afscheidsbijeenkomst wordt
gehouden?
m

In een kerk

m

In de aula van een
crematorium / uitvaartcentrum

m

Op een persoonlijke plek

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Genodigden
Weet u al wie er bij uw afscheid aanwezig moeten
zijn? Het is handig om een adressenlijst samen te
stellen.

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Eten en drinken
Wilt u de gasten nog iets te eten en/of te drinken
aanbieden na het afscheid?
m Assortiment van belegde broodjes, krentenbollen
m

Variatie van zoetigheden, zoals luxe koeken

m

Petitfours

m

Taart en vlaai

m

Hartige hapjes, zoals worsten- en
saucijzenbroodjes, wraps

m

Bittergarnituur

m

Soep en broodjes

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Uitvaartkisten / manden
Er is een uitgebreid assortiment aan kisten en
manden. U kunt kiezen uit traditionele modellen,
moderne of luxe. U kunt zelfs kiezen voor een
opbaarplateau met een lijkwade.
m

Traditioneel

m

Modern

m

Luxe

m

Opbaarplateau met lijkwade

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Wilt u bijvoorbeeld een speciale kleur, materiaalsoort
of keuze in de bekleding. Wilt u misschien een eigen
ontwerp kist?
_____________________________________________________
Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Rouwvervoer
Op het gebied van rouwvervoer is er best veel
mogelijk. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een
traditionele rouwauto, rouwbus, loopkoets,
rouwbakfiets of zelfs eigen vervoer. Weet u al wat
voor rouwvervoer u wilt?
m

Ja, namelijk: ___________________________________

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Bloemen
Wilt u graag bloemen bij uw afscheid? Heeft u een
voorkeur voor speciale bloemen of kleuren?
m

Ja, namelijk: ___________________________________

m

Ik wil geen bloemen

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Donatie
Wilt u liever dat gasten, in plaats van bloemen,
een donatie geven aan een speciale organisatie of
stichting? Zo ja, waar gaat uw voorkeur naar uit?
m

Naar: _________________________________________

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Muziek
Heeft u de voorkeur voor het aanleveren van
muziekbestanden tijdens uw afscheidsbijeenkomst?
Of heeft u de wens voor livemuziek door een
zanger(es), band of koor?
m

Ik wil graag mijn eigen muziekbestanden
aanleveren

m

Ik wil graag livemuziek

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Rouwdrukwerk
Rouwkaarten worden verstuurd naar iedereen die op
de hoogte moet worden gesteld van het overlijden.
Voor de opmaak hiervan is er veel mogelijk. Gaat
uw voorkeur uit naar eigen ontwerp, klassiek of
bijvoorbeeld een moderne uitvoering?
m

Ja, ik wil graag _________________________________

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Rouwadvertentie
Wilt u een rouwadvertentie laten plaatsen in een
regionale of landelijke krant? Heeft u nog een
voorkeur voor een regio?
m

Ja, graag een advertentie in:

_____________________________________________________
m

Nee, ik wil geen advertentie

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet
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Gedachtenisprentjes
Wilt u dat er gedachtenisprentjes worden gedrukt?
Heeft u bijvoorbeeld een idee voor een bijzondere
opmaak?
m

Ja, ik wil graag gedachtenisprentjes of kaartjes
---------------------------------------------

m

Nee, ik wil geen prentjes of kaartjes

m

Mijn nabestaanden mogen kiezen

m

Ik weet het nog niet

Afscheidsfotografie
Wilt u uw uitvaart straks laten vastleggen door een
afscheidsfotograaf?
m

Ja, dat wil ik graag

m

Nee, dat hoeft voor mij niet

m

Mijn nabestaanden mogen hierin beslissen

m

Ik weet het nog niet
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Verzekeringen
Is er in het verleden nog elders een
uitvaartverzekering afgesloten?
m

Ja, bij: _________________________________________
Polisnummer: _________________________________

m

Nee, ik heb geen uitvaartverzekering

Contactpersonen voor mijn afscheid
Het liefst wil ik dat na mijn overlijden de beslissingen
over mijn uitvaart genomen worden door de volgende
persoon en/of personen:
m

_______________________________________________

m

_______________________________________________

m

_______________________________________________

Aantekeningen:
Heeft u nog andere wensen of wilt u nog graag iets
toelichten?
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Mijn persoonlijke gegevens
Naam

: ____________________________ m/v

Voornamen

: ________________________________

Geboortedatum

: ________________________________
te _______________________________

BSN nummer

: ________________________________

Adres

: ________________________________

Postcode

: ________________________________

Woonplaats

: ________________________________

Telefoonnummer : ________________________________
Mobiel

: ________________________________

E-mailadres

: ________________________________

Burgerlijke staat
m

Gehuwd

m

Samenwonend

m

Ongehuwd

m

Weduwe / Weduwnaar

Naam partner

: ________________________________

Aantal kinderen

: ________________________________
Minderjarig: ____ Meerderjarig: ___
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Mijn persoonlijke boodschap aan mijn
nabestaanden:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Carla Saris

Uitvaartbegeleiding
Smaldersestraat 2 - 5298 NP Liempde - 06-58910033
info@carlasarisuitvaartbegeleiding.nl - www.carlasarisuitvaartbegeleiding.nl

Hét Groethuis
Hét
Groethuis

Kleinschalig uitvaartcentrum in Liempde
Dorpsstraat 34A - 5298 CB Liempde - 0411-607509
info@hetgroethuis.nl - www.hetgroethuis.nl

