LAATSTE WENSEN
FORMULIER
VAN

Dit zijn de laatste wensen van
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HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN
Ondergetekende
Achternaam
Voorna(a)m(en)

Adres
Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)
Geboortedatum

Geboorteplaats
Burgelijke staat

Samenwonend

Geloofsovertuiging

Huisarts
Naam huisarts
Adres
Telefoonnummer
Donorregistratie formulier ingevuld

Ja

Nee

Hersencodicil ingevuld

Ja

Nee

Bij overlijden direct waarschuwen
Naam
Adres

Woonplaats
Telefoonnummer
Naam
Adres

Woonplaats
Telefoonnummer
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Uitvaartverzorging
Naam Uitvaartverzorg(st)er

Adres

Woonplaats
Telefoonnummer

Ik heb een uitvaartverzekering

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Naam Uitvaartverzekering

Adres
Woonplaats

Telefoonnummer

Ik ben lid van een begrafenisvereniging
Naam Begrafenisvereniging

Adres
Plaats

Telefoonnummer
Ik heb een testament

Naam notaris

Adres
Woonplaats

Telefoonnummer

Ik heb een executeur testamentair
Naam notaris

Adres
Woonplaats

Telefoonnummer
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De begrafenis of crematie
Het is mijn uitdrukkelijke wens te worden

Begraven

Gecremeerd

Begraven
algemeen graf

Ik wil begraven worden in een

eigen/familiegraf

Naam begraafplaats

Adres
Plaats
Ik heb het eigen/familiegraf al uitgezocht c.q. aangeschaft
Ja

Vak

Nummer

Nee

Crematie
Ik wens dat mijn uitvaart plaatsvindt in
Naam crematorium

Adres
Plaats

Wensen grafsteen of grafmonument
Ik heb de volgende wens(en) aangaande de grafsteen c.q. grafmonument

Opbaring
Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar/opgebaard in
het woonhuis/sterfhuis
in het uitvaartcentrum

in het verzorgingstehuis/verpleeghuis
in het ziekenhuis

in de aula van de begrafenisvereniging
anders, namelijk
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Ik wens bij de opbaring de volgende kleding te dragen
Kleding

Juwelen, bril, etc.

Wensen kist
Ik heb de volgende wensen m.b.t. de kist (materiaal, soort, etc.)

Ik wens dat de kist
onmiddelijk wordt gesloten
op het laatste moment wordt gesloten
half geopend is
helemaal geopend is
dat voor het sluiten van de kist mijn juwelen, bril, etc. van mijn lichaam worden
genomen

aanvullende wensen

Tussen het moment van overlijden en uitvaart is er
nog gelegenheid om afscheid te nemen
geen gelegenheid meer om afscheid te nemen

Tijdens de plechtigheid
De plechtigheid dient te geschieden

met belangstellenden
in besloten kring
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Er wordt een kerkdienst gehouden door
dominee
priester

anders, nl.

Er wordt een dienst gehouden door
humanistisch uitvaartbegeleid(st)er

anders, nl.

Ik wens dat de (kerk)dienst wordt gehouden in

Naam kerk/gebouw
Adres

Plaats
Ik wens dat de uitvaart gebeurt vanuit
het woonhuis
het sterfhuis
de plaats waar mijn lichaam is opgebaard

Ik wens dat het vervoer van mijn lichaam geschied met
een rouwauto
anders, nl.

Ik wens
geen muziek

muziek via de aanwezige apparatuur

begeleiding door een organist
helemaal geopend is

anders, zo mogelijk uit te voeren door

Ik wens de volgende muziek

Dit zijn de laatste wensen van

6/13

Ik stel op prijs
wel toespraken

geen toespraken
Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen

Bij begraven wens ik dat de kist aan het eind van de plechtigheid
op het graf blijft staan en later daalt
direct in het graf daalt

Na de crematieplechtigheid wens ik dat de kist
blijft staan
gedeeltelijk daalt

geheel daalt of anderszins aan het oog onttrokken wordt

Condoleance
Voor de condoleance voor en/of na de uitvaartplechtigheid heb ik speciale wensen
Ja

Nee

Dat zij plaatsvindt in de koffiekamer van
de kerk
het uitvaartcentrum
de begraafplaats
het crematorium

anders, nl.

Ik wens dat de aanwezige belangstellenden na de plechtigheid behalve koffie en thee
wel andere consumpies aangeboden krijgen
namelijk

geen andere consumpties aangeboden krijgen
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Asbestemming
Ik wens dat mijn as verstrooid wordt

Ja

Nee

op het strooiveld bij het crematorium
op zee vanaf een boot
over zee vanuit een vliegtuig
anders, nl.
Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de verstrooiing

Ja

Nee

Ja

Nee

Ik wens dat mijn as wordt bijgezet
in de algemene nis tot nadere beslissing van mijn nabestaanden

mijn as moet worden overgedragen aan mijn nabestaanden
in een algemeen graf of eigen urnengraf
in het columbarium bij crematorium

Naam
Adres

Plaats
in het familiegraf op begraafplaats

Naam
Adres

Plaats
in het columbarium op begraafplaats
Naam

Adres

Plaats
Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de bijzetting

Ik heb andere/extra wensen t.a.v. mijn definitieve asbestemming, namelijk
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Aanvullende wensen
Ik wens advertenties in kranten

Ja

Nee

In de volgende kranten

Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden verzonden

Ja
gebruik bijgaande adressenlijst
gebruik een andere adressenlijst die ik hier heb opgeborgen

Nee

Ik wens dat o.a. de volgende tekst daarin wordt opgenomen

Documenten
De documenten zijn opgeborgen op de aangegeven plaats
verzekeringspolissen

giro- en/of bankpapieren
trouwboekje

codicil
testament
sleutels
pensioenfondsen

hypotheekakte
sociale uitkeringen

overige
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Voogdij
De voogdij over mijn minderjarige kinderen zal worden vervuld door
Naam

Adres

Plaats
Ik heb dit vastgelegd bij de notaris

Ja

Nee

Naam notaris

Adres

Plaats

Overige
Behalve hetgeen ik hierboven heb aangegeven, heb ik nog de volgende wensen

Ik heb dit vastgelegd bij de notaris

Ja

Nee

Naam notaris
Adres
Woonplaats
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Ondertekening
Naam
Datum
Plaats

Handtekening

Vergeet niet dit formulier goed op te bergen of af te geven aan een vertrouwenspersoon,
notaris, uw uitvaartverzekeraar of uw uitvaartverzorg(st)er naar keuze.
Nadere info: U heeft voor het opstellen van deze codicil geen notaris nodig. Het codicil geeft
een redelijke mate van zekerheid dat de aanwijzingen van de overledene worden opgevolgd;
volgens de Wet op de lijkbezorging dienen de wensen van de overledene namelijk te worden
uitgevoerd.
Het codicil mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet, dan wordt het ongeldig. De
eisen die de wet aan het codicil stelt, zijn dat een codicil met de hand geschreven, gedateerd en
ondertekend moet zijn. Die eisen zijn heel strikt: als men zich daar niet aan houdt is het codicil
ongeldig. U kunt in uw codicil beschrijven welke uitvaartwensen u heeft. U kunt geen geld nalaten op
deze manier. En ook geen eigen huis, geen auto, geen waardevol antiek, serviesgoed, dure
schilderijen of andere duurdere spullen of voorwerpen (dat kan alleen bij testament).
Vertel een of meer mensen dat u een codicil hebt, en waar uw codicil ligt of deponeer het bij een
notaris. Het kan ook praktisch zijn om een aantal mensen een kopie van het codicil in een gesloten
enveloppe te geven. Het verspreiden van meer exemplaren zorgt er voor dat na het overlijden het
codicil snel geraadpleegd kan worden om uw wensen te lezen. Het voorkomt dat bij het regelen van
de uitvaart met wensen geen rekening kan worden gehouden omdat de notaris in het weekeinde
niet bereikbaar is of omdat de ene persoon die van het bestaan van uw codicil afweet, net met
vakantie is. Uw uitvaartverzorger is tevens 24 uur per dag bereikbaar en is eventueel bereid om uw
codicil te bewaren.
Vanwege de onbereikbaarheid van notarissen in het weekeinde of met feestdagen, kan een codicil
met uitvaartwensen een zinvolle aanvulling zijn op een testament.
Het is verstandig om periodiek te controleren of uw codicil nog wel klopt. Bij uw
uitvaartverzorger kunt u altijd een nieuw blanco exemplaar aanvragen.
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Adressenlijst
(Kopieer eventueel de lijst, alvorens u hem invult)

Naam
Adres
Woonplaats

Naam
Adres
Woonplaats

Naam
Adres
Woonplaats

Naam
Adres
Woonplaats

Naam

Adres
Woonplaats

Naam
Adres

Woonplaats
Naam

Adres
Woonplaats
Naam

Adres

Woonplaats
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Naam
Adres
Woonplaats

Naam
Adres
Woonplaats

Naam

Adres
Woonplaats

Naam

Adres
Woonplaats

Naam
Adres
Woonplaats

Naam
Adres

Woonplaats

Naam
Adres

Woonplaats
Naam
Adres
Woonplaats
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