
   

 

 

 

 

Wensenlijst Uitvaart 

 

  

Uw wensen vastleggen voor de toekomst. 

Fijn voor uw nabestaanden, zekerheid voor uzelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Bel direct bij overlijden: 

                06-55397588 
                    24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar 



Uitvaartverzorging Carola Vriend 
06-55397588 

Wat houdt een wensenlijst voor een uitvaart in? 

Deze wensenlijst is eigenlijk een leidraad voor uw nabestaanden. Een lijst van wensen 

omtrent een uitvaart en u bepaalt zelf in hoeverre u uw wensen wilt vastleggen.  

 

Een wensenlijst kan houvast bieden aan uw nabestaanden bij het regelen van een 

uitvaart. En het is fijn om uw eigen wensen vast te leggen, zodat u de regie toch een 

beetje in handen houdt.  

 

U kunt er voor kiezen om dit globaal vast te leggen of al heel gedetailleerd. Zo kunt u 

zelf besluiten welke wensen voor u belangrijk zijn, of dat u de keuze bij bepaalde 

zaken wilt overlaten aan uw nabestaanden.  

 

Dit boekje kunt u bewaren bij uw verzekeringspapieren, maar het kan ook verstandig 

zijn om dit boekje (of een kopie) alvast aan uw nabestaanden te geven. Zij zullen 

immers als eerste op de hoogte worden gesteld van uw overlijden.  

 

Ook is het mogelijk om dit boekje alvast naar mij, de uitvaartverzorger, te sturen.  

In dat geval kan ik, bij uw overlijden, uw wensen bespreken met uw nabestaanden en 

de uitvaart precies regelen volgens uw wensen.  

 

Heeft u nog vragen ?  

Neemt u gerust contact met mij op via info@carolavriend.nl of 06-55397588 

 

Uitvaartverzorging Carola Vriend 

Paaldijk 83 

1689 WE Zwaag 

Tel.nr. 06-55397588 

 

www.carolavriend.nl  

Info@carolavriend.nl  

 

 

 

 

 

mailto:info@carolavriend.nl
http://www.carolavriend.nl/
mailto:Info@carolavriend.nl
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Uw persoonlijke gegevens 

Achternaam : 

Voornamen : 

Geslacht : 
Straat + huisnummer : 

Postcode + woonplaats : 

Geboortedatum + plaats : 

Gehuwd / geregistreerd partner met : 

Weduwe / weduwnaar van : 

Nationaliteit :  
Geloofsovertuiging : 

Huisarts (Naam + Plaats) : 

 
 

Testament:    0 Ja  0 Nee 

 

Notariskantoor: 

Te: 

 

Uitvaartverzekering/deposito 0 Ja  0 Nee 

Maatschappij :                                                         polisnummer : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Donorcodicil    0 Ja  0 Nee 

Beschikstelling wetenschap* 0 Ja  0 Nee 

 

 

*Het ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap, dient bij leven te zijn 

aangevraagd en goedgekeurd. Kopie van deze verklaring dient u te bewaren bij uw 

uitvaartwensen. 



Uitvaartverzorging Carola Vriend 
06-55397588 

Verzorging  

Wanneer ik ben overleden wil ik graag dat ik verzorgd wordt door : 

0 Familie  0 Uitvaartverzorging  0 Samen 

Namen :  

  

  
 

Gewenste kleding :  

  

  
 

Opbaring (*ander woord voor bewaring tot de dag van de uitvaart) 

 

Na de verzorging wil ik graag : 

0 Thuis blijven 

0 Overgebracht naar uitvaartcentrum: ______________________________________ 

0 Elders, namelijk:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ik wil graag opgebaard worden  0 Op bed   0 Direct in een kist 

Lichte balseming / thanatopractie*: 0 Ja  0 Nee 
*manier om het lichaam ongekoeld te bewaren tot de dag van de uitvaart 
 

Kist voor uitvaart:     
0 Ja, namelijk______________________________________________________ 
 
0 Nee, namelijk_____________________________________________________ 
 
Afscheid nemen tijdens de opbaring:     0 Ja                 0 Nee 
 
Namen : 
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Rouwkaarten 

 

Ik wil dat er rouwkaarten verstuurd worden: 0 Ja  0 Nee 

Kaarten versturen : 

0 Ter kennisgeving overlijden 

0 Ter kennisgeving overlijden én uitnodiging condoleance 

0 Ter kennisgeving overlijden, uitnodiging condoleance én uitnodiging bijwonen 

plechtigheid/afscheidsdienst.  

 

Ik wil een kaart uit een collectie keuzes  0 Ja  0 Nee 

Wensen omtrent afbeelding en kleuren: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Ik wil een kaart naar een persoonlijk ontwerp 0 Ja  0 Nee 

Met een foto van mijzelf:    0 Ja  0 Nee 

Wensen omtrent afbeelding en kleuren:__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Schatting aantal kaarten:________  0 Weet ik niet 

 

Wensen omtrent teksten: (tekst, gedicht, citaat) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Adressenlijst reeds opgesteld:   0 Ja  0 Nee 

Te vinden:__________________________________________________________ 

 

Ik wil een advertentie in de krant:  0 Ja  0 Nee 

Advertentie om: 

0 Kennisgeving van overlijden 

0 Kennisgeving én uitnodiging voor condoleance 

0 Kennisgeving, uitnodiging condoleance én uitnodiging bijwonen afscheidsdienst 

Krant en editie:_______________________________________________________ 

 
 



Uitvaartverzorging Carola Vriend 
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Vervoer 

 

Het vervoer van de uitvaartkist wil ik graag per:    

0 Rouwauto 

0 Anders namelijk,____________________________________________________ 

 

Nabestaanden 

0 Volgauto 

0 Eigen vervoer 

 

Anders namelijk,______________________________________________________ 

 

Condoleance 

Ik wil graag: 
 
Condoleance apart van de dienst (bijv. op avond) 0 Ja  0 Nee 
   Indien Ja     0 Thuis 0 Uitvaartcentrum 
 
Condoleance na afloop van de afscheidsdienst  0 Ja  0 Nee 
   Invulling condoleance   0 Officieel 0 Informeel 
 
In de condoleance rij wil ik graag: 
 
Namen : 

 

 
 

Consumpties bij condoleance:    0 Ja  0 Nee 

Namelijk, _____________________________________________________________ 

 

Overige wensen rondom condoleren, namelijk: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Afscheidsdienst / Afscheidsplechtigheid 

 

Afscheidsbijeenkomst*:     0 Ja  0 Nee 

* Kiest u hier voor een grafgang of crematie zonder afscheidsdienst, kunt u door naar 

het gedeelte over begrafenis of crematie.  

 

De bijeenkomst is      0 Besloten 0 Voor iedereen 

Plaats:_______________________________________________________________ 

Indien deze plaats geen ruimte heeft, dan graag:_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Voorganger/leider van de dienst: 

0 Uitvaartverzorgster 

0 Anders, namelijk______________________________________________________ 

Indien deze persoon niet kan, wil ik graag:___________________________________ 
 

Muziek:      0 Ja  0 Nee 

0 Live muziek (zang, koor, muzikant, namelijk________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Voorkeur muziekstukken: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

0 Via CD/USB/systeem, voorkeur muziekstukken: _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Foto’s/video’s vertonen    0 Ja  0 Nee 

Specifieke wensen namelijk,______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Sprekers:      0 Ja  0 Nee 

Namen: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Samenkomst na uitvaartplechtigheid*:  0 Ja  0 Nee 

*Bij keuze voor begraven: 

0 Eerst grafgang, daarna samenzijn/condoleance 

0 Eerst samenzijn/condoleance , daarna grafgang 

*Bij keuze voor crematie en afscheid op andere locatie: 

0 Eerst samenzijn, daarna wegbrengen naar crematorium? 

0 Eerst wegbrengen, daarna terugkomen voor samenzijn.  

 

Locatie:  

0 Op locatie van afscheidsdienst 

0 Elders, namelijk______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Samenzijn:       

0 Formele condoleance 

0 Informeel samenzijn 

 

Consumpties:     0 Ja  0 Nee 

Namelijk,______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Overige wensen omtrent de uitvaartplechtigheid / en/of samenzijn:______________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Begrafenis  
Wilt u een crematie, dan kunt u naar de volgende pagina gaan. 
 
Naam begraafplaats: 

Straatnaam + nummer: 

Postcode + plaats: 

 

0 Algemeen graf 
0 Bestaand particulier graf 
0 Nieuw particulier graf 
 
Wensen omtrent grafmonument + opschrift: 

 

 
 
(alleen in te vullen bij bestaand particulier graf) 
Grafnummer: 

Daarin reeds begraven: 

Rechten voldaan t/m: 

 

Rechthebbende graf:  

Straatnaam + nummer:  

Postcode + plaats:  

 

Tijdens de begrafenis: 

Dragers :    0 Familie 0 Inhuur professionele dragers 

Schouderdragen :   0 Ja  0 Nee 

Schepje zand:   0 Ja  0 Nee 

Kist dalen onder aanwezigheid: 0 Ja  0 Nee 

Sprekers:    0 Ja  0 Nee 

Muziek :    0 Ja  0 Nee 

Aanwezigheid nabestaanden*: 0 Ja  0 Nee 

*wanneer u kiest voor een begrafenis zonder aanwezige nabestaanden, geeft u dit hier aan.  

 

Sprekers / muziek / overig :  
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Crematie 
 
Naam crematorium : 

Straatnaam + nummer : 

Postcode + plaats : 

 

Wanneer deze locatie niet mogelijk is, alternatieve keuze :  

  

  

 

Afscheidsdienst op zelfde locatie als crematie:  0 Ja  0 Nee 

Vult u hier nee in, wilt u wel dat nabestaanden meegaan naar het crematorium? 

0 Ja, mee naar binnen 

0 Ja, maar buiten afscheid 

0 Nee, ik wil graag alleen door de uitvaartverzorger begeleidt worden.  

 

Indien nabestaanden meegaan, of hier al zijn vanwege de plechtigheid, is er 

tegenwoordig ook een mogelijkheid voor nabestaanden om in (bijna) alle fases van 

het crematieproces aanwezig te zijn. Dat houdt in dat de nabestaanden, indien ze dit 

zelf willen, mee kunnen naar de ovenruimte van het crematorium.  

 

Nabestaanden mee naar ovenruimte:   0 Ja  0 Nee 

 

Asbestemming (verstrooiing, bijzetting, anders) :  
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Overige wensen rondom mijn uitvaart: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


