
Persoonlijke 
Wilsbeschikking

       

     



Ondergetekende,

familienaam ___________________________________

voornamen ___________________________________

 ❑ ongehuwd

 ❑ gehuwd met ___________________________

 ❑ partner van ___________________________

 ❑ weduwe/weduwnaar van 
 
    ___________________________

 ❑ gescheiden van    

    ___________________________

postcode en woonplaats 

______________________________________

adres  __________________________________________
 
geboren _______________    te    _____________________

godsdienst/levensbeschouwing

______________________________________

verklaart de navolgende wensen en bepalingen ten behoeve van zijn/
haar uitvaart te hebben vastgelegd

op  ________________ te ____________________

handtekening _________________________________________
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Berichtgeving

•  Van mijn overlijden moeten de volgende personen/instellingen 

   onmiddellijk op de hoogte worden gesteld:

 1. Uitvaartvereniging Wijhe Samen, tel. 0570-521264 

     (dag en nacht bereikbaar)

  ❑ lid van uitvaartvereniging Wijhe Samen

   

  ❑ geen lid van uitvaartvereniging Wijhe Samen

   

 

 2. Huisarts 

  ________________________________________

 3. Geestelijke

  ________________________________________

 4. ________________________________________

  ________________________________________

 5. ________________________________________

  ________________________________________
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Opbaring en afscheid                                              

• Opbaring
           Ik wens te worden opgebaard op/in:
 ❑  thuis
 ❑  uitvaartcentrum:  _____________________________

 ❑  kist:     _____________________________

   kleur:     _____________________________

 ❑  kleding:    _____________________________

  ❑  bed      ❑  opbaarplank

• Thanatopraxie  
 Ik wens een thanatopraxie behandeling bij opbaring 
 ❑ Ja              ❑ Nee   
  
• Afscheidsbezoek
 Er mag gelegenheid zijn voor een afscheidsbezoek
             ❑  Nee     ❑  Ja; daarbij mag koffie worden 
        aangeboden     ❑  ja       ❑  nee
• Bloemen
 ❑ Ik vind het fijn als mensen bloemen aanbieden; 
    mijn voorkeur gaat uit naar:

     ____________________________________________

       ____________________________________________

 ❑ Ik zou het waarderen wanneer het te besteden 
     bedrag voor bloemen gestort zou worden op rekening van:

      ___________________________________________

 ❑ Ik wens geen bloemen
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• Condoleance

      Er mag gelegenheid zijn voor een condoleance
 ❑  Nee  ❑   Ja
         ❑   thuis       ❑   in de aula
         ❑   de avond voorafgaande aan de uitvaart
         ❑   voor aanvang van de dienst/bijeenkomst
         ❑   na afloop van de uitvaart

 Er mag gelegenheid gegeven worden voor online condoleren

 ❑    Nee               ❑    Ja



Uitvaartdienst / rouwdienst                                        

• Ik wens dat er ❑  geen dienst wordt gehouden

   ❑  een dienst wordt gehouden

 ❑  in de kerk __________________________________

        __________________________________

 ❑  in de aula __________________________________

 ________________________________________________

 Als voorganger moet worden gevraagd:

 ______________________________________________

 ______________________________________________

• Ik wens  ❑  geen kerkversiering 

   ❑  wel kerkversiering

• Ik wens  ❑  geen opname van de plechtigheid

   ❑  wel opname van de plechtigheid

• Ik wens gedragen te worden door

   ❑  eigen familie

   ❑  dragers van de uitvaartvereniging

   ❑  anders nl. _______________________

• Ik wens vertrek vanaf

                           ❑ woonhuis

                           ❑ uitvaartcentrum

                           ❑ kerk

                           ❑ anders nl. ________________________
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Begrafenis                                                             

• Ik wens begraven te worden op de begraafplaats

 ______________________________________________

 te  ___________________________________________

 ❑  in een nieuw huurkoopgraf

 ❑  in een bestaand graf nr.  _____________________
  

 klasse    ______________________________________

 ❑  in een algemeen graf

• De uitvaart mag plaatsvinden:

 ❑  in tegenwoordigheid van familie, vrienden en belangstellenden

 ❑  in tegenwoordigheid van familie en vrienden

 ❑  in tegenwoordigheid van mijn naaste familie

 ❑  in stilte

• Bij de begrafenis wordt:

 ❑  geen gelegenheid gegeven tot spreken

 ❑  gelegenheid gegeven tot spreken

• Ik wens dat de kist

 ❑  blijft staan op het graf

 ❑  zakt tot op maaihoogte

 ❑  geheel zakt

• Ik wens dat na de begrafenis aan de genodigden een 

 koffietafel wordt aangeboden:

 ❑  in aula van ’t Weijtendaal

 ❑  in  _________________________________________
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Grafmonument                                                          

 ❑  Er is een bestaand grafmonument. De inscriptie dient te                       

                  worden aangepast aan de reeds bestaande tekst.

 ❑  Er is nog geen grafmonument. Ik wens een monument          

          dat aan de volgende wensen voldoet:

      ____________________________________________

      ____________________________________________

      ____________________________________________

 Ik wens dat de volgende inscriptie wordt aangebracht:

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 De plaatsing van het grafmonument moet worden verzorgd  

             door:

 ______________________________________________
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Crematie                                                                   

• Ik wens dat mijn lichaam wordt gecremeerd in het  
          crematorium te:

 ____________________________________________

• De crematie mag plaatsvinden:
 ❑  in tegenwoordigheid van familie, vrienden en 
      belangstellenden 
 ❑  in tegenwoordigheid van familie en vrienden
 ❑  in tegenwoordigheid van mijn naaste familie
 ❑  in stilte

• Tijdens de crematieplechtigheid wordt:
 ❑  geen gelegenheid gegeven te spreken
 ❑  gelegenheid gegeven om te spreken

• Muziek
 ❑  Ik wens geen muziek
 ❑  De keuze van de muziek laat ik over aan mijn 
     nabestaanden
 ❑  Wat betreft de muziek gaat mijn voorkeur uit naar:

     1. __________________________________________

     2. __________________________________________

     3. __________________________________________

• Aan het einde van de plechtigheid wens ik
 ❑   dat de kist aan het oog wordt onttrokken
 ❑   dat de kist blijft staan

• Na de plechtigheid moet aan de bezoekers worden 
 aangeboden:      ❑  Koffie met broodjes
    ❑  Koffie met cake/koek
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Asbestemming                                                          

•  Ik wens dat mijn as wordt verstrooid:

  ❑   op het terrein van het crematorium

  ❑   op een natuur terrein

  ❑   op zee vanaf een schip

  ❑   op zee vanuit een vliegtuig

  ❑   op begraafplaats

  _______________________ te ____________________

•  Bij de verstrooiing op het crematoriumterrein mogen mijn 

  nabestaanden:

  ❑   wel aanwezig zijn

  ❑   niet aanwezig zijn

•  Ik wens dat mijn as wordt bijgezet:

  ❑  in een asbus in de algemene nis van het crematorium in 

            afwachting van een nadere beslissing van mijn nabestaanden.

  ❑  in een urn op het terrein van het crematorium

  ❑  in een urnengraf op de begraafplaats:

  _______________________ te  __________________

 

  ❑   in het bestaande (eigen)graf van:

  _____________________________________________

  grafnr. _________________ klasse _______________

  ❑   andere bestemming nl. _____________________

  ______________________________________________
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Rouwdrukwerk                                                         

• Rouwbrieven

 Rouwbrieven dienen verzorgd te worden

 ❑  Nee

 ❑   Ja, van het volgende soort: ❑   grijs

     ❑   andere kleur

     ❑   wit linnen

     ❑   anders nl. __________

• Dankbetuiging

 Dankbetuigingen dienen verzorgd te worden

 ❑  Nee

 ❑  Ja, van het volgende soort: ❑   grijs

     ❑   andere kleur     

     ❑   wit linnen

     ❑   anders nl. __________

• Bidprentjes

 Bidprentjes dienen verzorgd te worden

 ❑   Nee

 ❑   Ja, _________________________________________

Adreslijsten zijn bij dit codicil gevoegd. Deze mogen aangevuld  

worden met adressen die voor de familie van belang zijn.

Personen die op deze lijst met ‘x’ gemerkt zijn, moeten voor de  

uitvaart worden uitgenodigd.



•  Advertentie

 Een overlijdensadvertentie mag

 

 ❑  niet worden geplaatst

 ❑ geplaatst worden in __________________________

      ___________________________________________

      ___________________________________________

• Tekst

 Op de rouwbrief en/of in de advertentie wil ik graag de 

 volgende tekst gedrukt hebben (een gedicht, een (bijbel)

 citaat, etc.):

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________ 

Herinneringsdienst na 1 jaar

Ik wens dat er indien mogelijk ❑  een dienst wordt gehouden

    ❑  geen dienst wordt gehouden 
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Bijzondere beschikking                                             

❑  Ik heb (een aantal van) mijn organen en weefsels te beschikking

    gesteld voor transplantatie. De papieren daarvoor 

    - het donorcodicil - draag ik bij mij. Onmiddellijk na mijn

    overlijden moet de volgende instantie worden gebeld:

____________________________________________________

____________________________________________________

❑  Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

    De papieren daarvan zijn opgeborgen in:

    __________________________________________________

  

  Direct na mijn overlijden moet worden gehandeld zoals daarin

    vermeld. Indien de wetenschap van mijn aanbod geen gebruik

    kan maken, wens ik een:

  ❑  begrafenis

  ❑ crematie

  zoals aangegeven

Testament

 Mijn volledige wilsbeschikking heb ik laten beschrijven door:

 notaris _______________________________________

 te  ____________________________________________
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Overige wensen                                                        

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Persoonlijke 
Wilsbeschikking

       

     


