
Documenten

Welke documenten hebt u? Denk 
aan een  testament (bij de notaris) 
en eventueel een  donorcodicil. 

 

Hebt u een uitvaartverzekering?

Ja    Nee
 

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren? Of wat 
minder bekend: stelt u uw lichaam 
ter beschikking aan de wetenschap?

 
Maakt u zelf een keuze of laat u het 
aan uw naasten over?

 

Hebt u een voorkeur voor een 
begraafplaats of het crematorium? 
Wordt het een eigen (familie)graf of 
een algemeen graf?

 

Genodigden 

Wordt het groots of houdt u het 
liever klein of besloten? 

Wie wil u er per se bij hebben? En 
misschien ook: wie niet? 

De kist

Hebt u een idee hoe de kist eruit 
ziet of laat u dat aan uw nabestaan-
den over? 

Wilt u persoonlijke voorwerpen 
meenemen in de kist?

Wie mogen de kist dragen?  
Familie of liever dragers van de 
uitvaartorganisatie?

Drukwerk

Welk drukwerk wilt u? Opties  
zijn een rouwkaart, programma-
boekje van de uitvaart, bidprentje 
en bedank kaartje. Uiteraard  
kunt ook voor alleen digitale 
communicatie kiezen.

 

Dit zijn de uitvaartwensen van:
 

Naam Geboortedatum

Straat + Huisnummer

Postcode + Woonplaats

Datum en plaats Handtekening

Vooraf nadenken over uw eigen afscheid, klinkt wellicht 
een beetje eng, maar helpt uw nabestaanden enorm in  
de roerige tijd die aanbreekt na uw overlijden. 

Wensenlijst



Wilt u een rouwadvertentie in  
de lokale krant? 

Ja    Nee

Bloemen

Zou u wel of geen bloemen willen? 

Wel    Geen

Wat voor soort bloemen vindt  
u mooi? 

Dresscode

Vraagt u de genodigden bepaalde 
(kleuren) kleding te dragen? 

Collecte

Grijpt u uw afscheid aan om geld  
in te zamelen voor goed doel? 

Ja    Nee

Vervoer

Gaat u voor een rouwauto met 
eventueel volgauto’s? 

Ja    Nee

Iets anders dan een auto?  
Een koets, fiets, bus, motor of 
boot… Er is veel mogelijk.

Opbaren

Wilt u worden opgebaard? En zo ja, 
waar dan? Thuis of elders? 

Hebt u speciale wensen m.b.t.  
het opbaren?

 
Welke kleding wilt u aan? 

Geloof

Hebt u, gezien uw geloofs
overtuiging, specifieke wensen  
voor uw uitvaart?

 

Condoleren

Wilt u een gelegenheid tot  
condoleren creëren?

Ja    Nee 

Locatie 

Wat spreekt u als locatie van  
de uitvaart?

Muziek en opnames

Hebt u een voorkeur voor muziek 
die u wilt laten horen tijdens de 
uitvaart? 

Mogen er opnames (geluid  
en/of video) worden gemaakt?

Ja    Nee

Zou u een presentatie over  
uw leven willen tonen?

Ja    Nee

 
Eten en drinken

Wat wilt u de genodigden  
aanbieden?

 Is er een restaurant of ander  
etablissement waar u de genodig-
den graag bij elkaar brengt? 

Sprekers

Wilt u mensen de kans geven  
nog iets te zeggen?

Ja    Nee  

Wie mogen er wat u betreft 
spreken? 

Zou u een eigen brief willen  
laten voorlezen?

Ja    Nee  

Tot slot

Wilt u in bijzijn van de genodigden-
de kist  langzaam laten dalen?  
Of mag hij worden  weggedragen  
of juist blijven staan?

 

Wat mag er met de as gebeuren?  
Uitstrooien of bewaren? 

Wilt u een gedenkteken en zo ja, 
hoe mag  het eruit zien?

 


