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Wilsbeschikking
Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht
over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te
laten is het goed om tijdig alles over uw uitvaart, financiën en uitvaartverzekeringen op papier
te zetten. Laat uw speciale wensen daarom vastleggen in deze wilsbeschikking.
U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner
tijd met ons bespreekt.
Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden:
Naam:
___________________________________________________________________________________
Adres:
___________________________________________________________________________________
Geboortedatum:
________________________________________________________te:_________________________
BSN:
___________________________________________________________________________________

Namen van degenen die zorg zullen dragen voor de regelingen na mijn overlijden:
Contactpersoon nabestaanden:
Naam:
____________________________________________________________________________________
Adres:
____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
____________________________________________________________________________________
Contactpersoon geloofsgemeenschap:
Naam:
____________________________________________________________________________________
Adres:
____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
____________________________________________________________________________________

D. van Santen Uitvaartverzorging
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Testament
Ik heb wel / geen testament. Indien wel, deze berust bij notaris:
Naam:
____________________________________________________________________________________
Adres:
____________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
____________________________________________________________________________________
Verzekeringen of depositorekeningen voor de uitvaart
(eventuele verzekeringsgegevens kunt u ook als bijlage bij deze wilsbeschikking bewaren)
Naam maatschappij:
____________________________________________________________________________________
Polisnummer:
____________________________________________________________________________________
Naam maatschappij:
____________________________________________________________________________________
Polisnummer:
____________________________________________________________________________________
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Zuiderkerkplein 30 7331 AB Apeldoorn
info@uitvaartmetrespect.nl
tel. 06 21 234 710 (dag en nacht)

3

Wensen
Het is mijn uitdrukkelijke wil dat bij mijn uitvaart rekening gehouden wordt met mijn
geloofsovertuiging als een van Jehovah’s Getuigen. Onder voorbehoud dat de hierna volgende wensen
technisch en financieel uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt
gegeven. Daar waar dit niet mogelijk is of waar ik geen uitdrukkelijke wens heb aangegeven, laat ik de
beslissing over aan hen die de zorg voor de regelingen op zich nemen.
Ik verklaar deze wilsbeschikking geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend
Datum:
Plaats:
________________________________________
______________________________________
Mijn handtekening:
____________________________________________________________________________________

Ik leg hierbij het volgende vast:
Bericht van mijn overlijden moet onmiddellijk doorgegeven worden aan:
D. van Santen Uitvaartverzorging - telefoon 06 21 234 710 (dag en nacht bereikbaar)
Ik wens dat deze onderneming mijn uitvaart zal verzorgen.
Begrafenis of crematie
Ik wens uitdrukkelijk dat mijn stoffelijk overschot zal worden
□ begraven
□ gecremeerd
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
Opbaren
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil zo mogelijk thuis worden opgebaard
□ Ik wil worden opgebaard in het volgende uitvaartcentrum:
____________________________________________________________________________
□ opbaren elders, namelijk:
____________________________________________________________________________
Gelegenheid om afscheid te nemen
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□
□
□
□

Ik wil dat er gelegenheid is om afscheid te nemen op de volgende locatie:
Thuis
Uitvaartcentrum
Voorafgaande aan de afscheidsplechtigheid

□

Ik wil niet dat er afscheid genomen kan worden. Nabestaanden hebben reeds afscheid
kunnen nemen

□

Speciale wensen:
____________________________________________________________________________
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Kennisgeving van overlijden
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil rouwkaarten laten versturen
□ Ik wil ná de uitvaart rouwkaarten laten versturen (uitvaart in stilte)
□

De adreslijst bevindt zich op de volgende locatie:
_____________________________________________________________________________
□ Ik wens dat er geen rouwkaarten worden verzonden
Op de rouwkaart wil ik graag het volgende gedrukt hebben: (uit een bijbeltekst, gedicht, citaat, etc.)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tevens moet er op de kaart vermeld worden:
□ Geen bezoek
□ Geen bloemen
□ Geen toespraken
□ In plaats van bloemen liever een gift ten behoeve van:
____________________________________________________________________________
Genodigden
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil een uitvaart waarvoor in elk geval alle op de adreslijsten gemerkte personen worden
uitgenodigd.
□ Ik wil een uitvaart waarbij alleen de naaste familie en/of enkele vrienden aanwezig zijn (in
stilte) en dat pas ná de dag van de uitvaart vrienden en bekenden van het overlijden in kennis
worden gesteld.
□ Speciale wensen:
____________________________________________________________________________
Advertenties
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Er mogen geen advertenties worden geplaatst
□ Overlijdensadvertenties moeten geplaatst worden in:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ Overlijdensadvertenties moeten ná de uitvaart geplaatst worden in:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ Speciale wensen:
____________________________________________________________________________
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Afscheidsplechtigheid
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil dat de afscheidsplechtigheid plaatsvindt in besloten kring
□
□
□
□
□

Ik wil dat er een afscheidsplechtigheid wordt gehouden in:
De Koninkrijkszaal
Het uitvaartcentrum
In de aula van de begraafplaats
In de aula van het crematorium

□
□

Ik wens dat er geen afscheidsplechtigheid gehouden wordt
Speciale wensen:
____________________________________________________________________________

Invulling en wensen afscheidsplechtigheid
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
Er mogen geen religieuze symbolen zoals een kruis gebruikt worden.
□

Ik wil wel/geen achtergrondmuziek voor en na de plechtigheid

De afscheidsplechtigheid moet zo mogelijk geleid worden door:
□ De uitvaartverzorger
□ De volgende persoon:
___________________________________________________________________________
□ Ik wens dat er gesproken wordt door de volgende personen:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ Ik wens dat er een gebed uitgesproken wordt door:
____________________________________________________________________________
□ Ik wil dat er gesproken wordt n.a.v. de volgende Bijbeltekst(en):
____________________________________________________________________________
□ Ik wil dat de volgende muziek/dvd afgespeeld/gezongen/live gespeeld wordt:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
□

Ik wil wel/niet dat er gelegenheid is tot spreken voor overige belangstellenden

Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat de kist tijdens de plechtigheid:
□ daalt
□ blijft staan
□

Speciale wensen met betrekking tot de afscheidsplechtigheid:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Uitvaartkist
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
Mijn voorkeur gaat uit naar een:
□ Een eenvoudige massief grenen kist
□ Een kist in de volgende kleur:
____________________________________________________________________________
□ Speciale wensen:
____________________________________________________________________________
Rouwauto’s
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
Mijn voorkeur gaat uit naar een
□ zilvergrijze rouwauto
□ witte rouwauto
□ zwarte rouwauto
□ Speciale wensen:
____________________________________________________________________________
□

Het is mijn wens dat er geen volgauto’s gebruikt worden, de familie en belangstellenden gaan
op eigen gelegenheid naar de begraafplaats of het crematorium.

Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van volgauto’s voor mijn naasten:
□ zilvergrijze volgauto’s
□ witte volgauto’s
□ zwarte volgauto’s
□ Speciale wensen:
____________________________________________________________________________

Samenzijn na de uitvaart
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Mijn wens is dat er geen gelegenheid is tot condoléance
□ Er mag gelegenheid zijn tot condoléance op de begraafplaats / crematorium
□ Er mag gelegenheid zijn tot condoléance in de Koninkrijkszaal
□ Er mag gelegenheid zijn tot condoléance in een restaurant / anders:
____________________________________________________________________________
Consumpties bij samenzijn na de uitvaart
Wensen betreffende de consumpties:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□

Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een koffietafel / maaltijd
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Gegevens voor een begrafenis
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil begraven worden op de begraafplaats:
____________________________________________________________________________
□

In een algemeen graf
In een algemeen graf worden op verschillende niveau’s overledenen van verschillende families begraven. Familieleden
kunnen niet gezamenlijk begraven worden. De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn van grafrust is
verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft de begraafplaats het recht om de stoffelijke resten op een
afgesloten gedeelte van de begraafplaats te herbegraven. De termijn van de grafrust wordt door de begraafplaats zelf
bepaald. De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 10 jaar. Op een algemeen graf kan doorgaans uitsluitend een steen
van ± 50 x 50 cm geplaatst worden.

□

In een bestaand familiegraf, bekend onder nummer:
____________________________________________________________________________

□

Er moet een familiegraf (particulier graf) aangekocht worden, bij voorkeur voor:
1 persoon / 2 personen / 3 personen
Bij een familiegraf bepaalt de familie wie in het graf wordt bijgezet. De eerste periode van huur is doorgaans 10, 20 of 40
jaar, waarna deze telkens met een periode van 10 jaar verlengd kan worden. De kosten van een familiegraf (gesplitst in huur
van het graf en algemeen onderhoud van het graf en de begraafplaats) zijn daardoor wel veel hoger. Ook voor de keuze van
de grafbedekking moet er gekeken worden naar het soort graf. Op een familiegraf mag een steen geplaatst worden die het
gehele graf bedekt (tenzij de begraafplaats een staande steen voorschrijft). Op veel begraafplaatsen moet men rechten
betalen voor het onderhoud van de steen. Dit is een ander recht dan voor het onderhoud van het graf. De rechten kan men
jaarlijks voldoen of ineens afkopen voor de looptijd van het graf. Ook hier is dus het gevolg dat een steen op een familiegraf
duurder is.

Grafsteen
□ Er moet een nieuwe grafsteen op het graf worden aangebracht.
□ Er moet een inscriptie op de bestaande steen worden aangebracht.
□ Wensen voor de steen en/of de aan te brengen tekst:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□

Ik wil niet dat er een steen op het graf komt of dat mijn naam op de bestaande steen wordt
aangebracht.
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Gegevens voor een crematie
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ Ik wil gecremeerd worden in het volgende crematorium:
____________________________________________________________________________
Bestemming van de as
□ Laat ik over aan mijn nabestaanden
□ De as moet verstrooid worden op het terrein van het crematorium
□ De as moet verstrooid worden op zee per schip
□ De as moet verstrooid worden op zee per vliegtuig
□ De as verstrooiing mag geschieden in aanwezigheid van familieleden
□ De as verstrooiing moet geschieden zonder aanwezigheid van familieleden.
□ De urn moet bijgezet worden in het columbarium van het crematorium.
Het columbarium is een muur waarin een (sier)urn, al of niet voorzien van een naam, in een open of
gesloten nis bijgezet wordt voor een periode van 5 jaar. Deze periode kan daarna weer met 5 jaar
verlengd worden.
□
□
□

□

De urn moet door de familie persoonlijk in ontvangst genomen worden en bewaard worden.
De urn moet bijgezet worden in een nieuw urnengraf op de begraafplaats:
____________________________________________________________________________
De urn moet bijgezet worden in het bestaand eigen graf nummer:
____________________________________________________________________________
De urn moet door de familie in ontvangst genomen worden in een strooikoker en moet
worden verstrooid op:
____________________________________________________________________________

Mijn verdere persoonlijke wensen
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Aanvullende wensen of vragen?
U heeft nu een keuze kunnen maken uit de belangrijkste mogelijkheden die er zijn. Heeft u nog vragen
of wenst u nog aanvullende informatie, belt u dan gerust met D. van Santen Uitvaartverzorging,
telefoon 06 21 234 710, of mailt u naar info@uitvaartmetrespect.nl. Wij kunnen u geheel vrijblijvend
bezoeken om u verder te informeren over de mogelijkheden of een begroting van de kosten te maken.
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