
mijn afscheid

wensen rondom mijn uitvaart



MIJN WENSEN

Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar 
of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje.
Dit boekje kan uw nabestaanden extra houvast geven in de 
emotionele tijd na uw overlijden.

Het wensenboekje biedt u de gelegenheid uw wensen van heel 
specifiek tot meer algemeen vast te laten leggen. U hoeft niet 
alles in te vullen, misschien vindt u het prettig om een 
aantal zaken juist aan uw nabestaanden over te laten.

Bij de notaris kunt u uw wensen wettelijk vast laten leggen. 
Maar u kunt er ook voor kiezen dit boekje bij uw polissen te 
bewaren of aan naaste familie of vrienden te geven.

Mocht u uw wensen met een van ons willen doornemen dan 
kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij raden 
u aan de wensen die u heeft omtrent uw uitvaart, te bespreken 
met uw nabestaanden.

Met vriendelijke groet,

Sjoukje van Krimpen-Statema



mijn afscheid
wensen rondom mijn uitvaart



MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gehuwd/ongehuwd/samenwonend met/weduw(e)naar 
van/gescheiden van:

Naam van ouders:

Aantal kinderen:

Geloofsovertuiging:
 



BELANGRIJKE PERSONEN

De volgende personen dienen na mijn overlijden onmiddellijk
ingelicht te worden:



Naam huisarts:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Ik heb een donorcodicil ingevuld:
O ja O nee

Ik draag een pacemaker:
O ja O nee

Ik heb een testament opgemaakt:
O ja O nee

Ik heb een uitvaartpolis/ levensverzekering:
O ja O nee

Deze polissen liggen op de volgende plaats:

Naam notaris:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Executeur testamentair:

Mijn adressenbestand ligt op de volgende plek:



MIJN LAATSTE WENSEN
Waar ik niets heb ingevuld laat ik het over aan mijn nabestaanden.

MIJN WENSEN VOOR DE DAGEN TUSSEN MIJN OVERLIJDEN 
EN DE UITVAART

Ik wil graag dat de volgende personen mij verzorgen na mijn overlijden:

Ik wil de volgende kleding aan:

Sieraden:

Bril:  O ja O  nee

Make-up:

Ik wil opgebaard worden:
O thuis op bed
O thuis in een kist
O thuis op een baarplank
O in een rouwcentrum
O anders, nl.:



Mijn wensen voor een kist zijn:

Model:

Houtsoort:

Kleur:

Soort bekleding:

Ik wil graag dat de volgende voorwerpen of foto’s bij mij neer worden gezet:

Mijn wensen ten aanzien van de rouwkaarten en advertenties

Ik wil dat er rouwkaarten verzonden worden:
O ja
O nee
O na mijn uitvaart

Er zijn verschillende soorten rouwkaarten. U kunt de kaart persoon-
lijk maken door bijvoorbeeld een afbeelding of een bepaalde tekst op 
de kaart te laten drukken.



Papiersoort:

Kleur papier:

Lettertype:

Kleur van de inkt:

De volgende afbeelding dient op de kaart te komen:

Graag wil ik de volgende tekst op de kaart:

Overige:

Ik wil dat er een overlijdensadvertentie wordt geplaatst:
O ja O nee

De advertentie dient in de volgende kranten te staan:

Ik wil een bedankkaart:
O ja O nee

Ik wil een bedankadvertentie:
O ja O nee



MIJN WENSEN ROND DE UITVAARTPLECHTIGHEID

Ik wil worden:
O begraven O gecremeerd

BEGRAFENIS
Wanneer u kiest voor een begrafenis moet u eerst een begraafplaats 
uitkiezen. Niet alle begraafplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk. 
Bij sommige begraafplaatsen moet u in de desbetreffende gemeente 
wonen om hier te worden begraven. Elke begraafplaats heeft, naast 
de wettelijke regels, zijn eigen rechten. Zo verschilt het per begraaf-
plaats of een graf voor 20, 30 of 50 jaar uitgegeven wordt. Sommige 
begraafplaatsen geven nog eeuwigdurende graven uit. De begraafplaats 
in Zeist geeft bijvoorbeeld verschillende soorten graven uit, van een 
zelf gekozen bosgraf tot een graf in een rij. En in Veenendaal is het 
zelfs mogelijk mee te helpen met het openen van het graf. Zoveel 
begraafplaatsen, zoveel regels. Mocht u meer informatie willen hebben 
over een bepaalde begraafplaats dan kunt u de informatiefolder bij de 
desbetreffende gemeente of via uw uitvaartondernemer opvragen. 

Elke begraafplaats heeft grofweg twee soorten graven, particuliere 
graven en algemene graven.



PARTICULIER GRAF
Een particulier graf ´huurt´ u doorgaans vanaf 20 jaar. 
Dit verschilt per begraafplaats. Na deze termijn kunt u het grafrecht 
steeds weer per 10 jaar verlengen. De graven hebben meestal ruimte 
voor 2 personen (2-diep). 
Daarnaast kunt u kiezen voor een grondgraf of een gemetseld graf. 

ALGEMEEN GRAF
Algemene graven zijn aanzienlijk goedkoper dan eigen graven. Echter 
aan algemene graven zijn een paar belangrijke consequenties 
verbonden. Bij deze graven worden drie personen begraven. Wie dat 
zijn, wordt door de gemeente bepaald. In principe wordt u bij een 
onbekende begraven. Daarnaast worden algemene graven na 10 jaar, 
nadat de laatste overledene is bijgezet, geruimd. 

Mijn begrafenis moet plaats vinden op de volgende begraafplaats:

Naam:

Ik wil worden begraven in een :
O algemeen graf
O eigen graf
O bestaand graf, vak:  nummer:

De kist mag tijdens de uitvaart:
O geheel gedaald worden
O gedaald worden tot het maaiveld
O blijven staan



Ik vind het fijn dat men bij het afscheid het volgende op de kist strooit:
O bloemblaadjes
O schepje zand
O losse bloemen
O niets
O iets anders nl.:

GEDENKSTEEN
Na ongeveer drie maanden is het mogelijk een gedenksteen op het 
graf te plaatsen. 

Op de meeste begraafplaatsen moet u rekening houden met een 
bepaalde afmeting maar bent u vrij in de keuze van het materiaal. 
(natuursteen, hout, glas, keramiek, etc)

Als grafdekking wens ik een:
O natuurstenen monument
O houten monument
O glazen monument
O beplanting
O anders nl.:

 



CREMATIE
Wanneer u kiest voor cremeren dient u eerst het crematorium uit te 
zoeken. In onze regio hebben we crematoria in Amersfoort, Bilthoven, 
Ede en Utrecht. Landelijk zijn er zo’n 70 crematoria. U mag van elk 
crematorium gebruik maken, dit is niet afhankelijk van de plaats waar 
u woont. In het crematorium is een aula waar de afscheidsdienst plaats 
kan vinden en een koffiekamer voor de condoleance. In principe vindt 
de crematie van het lichaam direct na de afscheidsdienst, dus tijdens 
het condoleren, plaats. U bent niet verplicht gebruik te maken van de 
aula en de koffiekamer.
In de meeste crematoria kunnen de nabestaanden, indien zij dit 
wensen, aanwezig zijn bij de inbreng in de oven. Ook hier geldt, net 
zoals bij de begraafplaatsen, bij het ene crematorium is meer moge-
lijk dan bij de ander. Een groot verschil met begraven, afgezien van 
het verbranden van het lichaam, is dat in een crematorium u vaak 
een beperkte tijd hebt. Daarnaast is een crematie meestal goedkoper 
dan een begrafenis. Elk crematorium heeft een informatiefolder die u 
vrijblijvend kunt opvragen.

Ik wil worden gecremeerd in het volgende crematorium:

Naam:

De kist moet aan het einde van de plechtigheid:
O blijven staan
O gedaald worden (is niet mogelijk in crematorium Amersfoort)



ASBESTEMMING
De as van de overledene moet wettelijk 1 maand in het crematorium 
blijven. Daarna bent u vrij in de keuze van de asbestemming. U kunt 
de as meenemen naar huis, uitstrooien, bijzetten in een urnenmuur, 
begraven in een urnengraf, etc. U kunt ook een beetje as verwerken 
in een sierraad. Er is veel mogelijk en uw uitvaartondernemer of het 
crematorium kan u daar meer informatie over geven.

Mijn as krijgt de volgende bestemming:
O verstrooiing
O bijzetting

Verstrooiing van de as:
O op zee
O op het volgende verstrooiingsveld:
O anders nl.:

Bijzetting van de as:
O in de urnenmuur van het crematorium
O in de urnenmuur van de begraafplaats
O in het graf van: 
O thuis bij: 



ROUWVERVOER
Ik wil graag gebruik maken van het volgende rouwvervoer:
O per rouwauto
kleur: 

met volgwagens: ja/nee

O per uitvaartbus
O per uitvaartfiets
O per boot
O per motor
O anders nl.:

BLOEMEN
Ik wil graag bloemen:
O ja
O nee

Ik wil de bloemen in de volgende kleur:

Mijn voorkeur gaat uit naar:
O rouwkrans
O rouwstuk
O losse bloemen
O boeket bloemen
O geen voorkeur



Overige wensen:

In plaats van bloemen graag een gift aan het volgende goede doel:

DRAGEN VAN DE KIST
Ik wil graag dat mijn kist door de volgend personen gedragen wordt:
O familie
O vrienden
O officiële dragers
O anders nl.:

AFSCHEIDSDIENST
Ik wil graag dat er gelegenheid is tot afscheid nemen een of meerdere 
dagen voorafgaand aan de uitvaart:
O nee O ja, thuis/uitvaartcentrum/kerk/anders nl.:

De afscheidsdienst op de dag van de uitvaart vindt plaats in:
O de aula van het crematorium of de begraafplaats
O in de kerk
 naam:

 adres:

 voorganger:

O anders nl.:



De afscheidsdienst wordt geleid door:

Ik wil graag dat de volgende muziekstukken gedraaid worden:

Ik wil graag dat de er na de uitvaart gelegenheid is om samen te zijn in:
O de aula van het crematorium of de begraafplaats
O in restaurant:
O thuis
O anders nl.:

Andere wensen rond de afscheidsdienst zijn (bijvoorbeeld consumpties, 
wel of niet besloten kring, de sfeer, avondwake, etc.):

De begeleiding van de uitvaart wordt gedaan door:
O Van Krimpen-Statema, Uitvaartzorg

O anders, nl.:



Overige opmerkingen:



Overige opmerkingen:



Overige opmerkingen:



Overige opmerkingen:



Overige opmerkingen:



Van Krimpen-Statema Uitvaartzorg

Heinelaan 77 
3931 WZ  Woudenberg  
Telefoon: 033 - 285 82 34
info@vankrimpenstatema.nl 
www.vankrimpenstatema.nl




