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De dag van de
uitvaart
Daar is er maar één van

De dag van afscheid nemen, daar krijgt niemand een

tweede kans voor.

Daarom doet Uitvaartbegeleiding Christina er alles

aan om nabestaanden, na verlies, te begeleiden met

warme, persoonlijke en sociale aandacht. Zodat

wensen rustig kunnen worden geïnventariseerd en

daarna uitgevoerd. Omdat ieder mens anders is en

dus een unieke uitvaart verdient. 

Ik, Christina de Graaf, neem daarvoor alle tijd, en

breng kalmte, energie en kracht. In de week

voorafgaand aan het afscheid, luister ik aandachtig,

adviseer ik onafhankelijk en regel ik professioneel. Ik

zorg ervoor dat, na overlijden van een dierbare,

nabestaanden er niet alleen voor staan. 

Samen bekijken we wat passend is ter invulling van

de uitvaartdienst. Samen beslissen we wie er wat

doet.

Samen maken we zo een waardig en liefdevol

afscheid. 

Dan biedt die dag, naast alle verdriet, ook

waardevolle herinneringen en troost. 

Deze ene dag, van onherroepelijk afscheid nemen,

waarop een geleefd leven nog eenmaal voorbij komt. 

Laat die goed zijn! 



Bij mijn overlijden dient z.s.m. op
de hoogte te worden gesteld: 

De heer/mevrouw : 

Adres : 

Telefoonnummer : 

Uitvaartonderneming : 

Adres : 

Telefoonnummer : 

Email : 



Persoonlijke gegevens 

De heer/mevrouw : 

Geboortedatum : 

Burgelijke staat : 

Adres : 

Naam Partner : 

Naam kind / kinderen : 



Algemene gegevens 
Mijn burgerservicenummer :

Ik heb een uitvaartverzekering bij : 

Polisnummer :

Verzekering : Kapitaal / Natura

Verzekerd bedrag :

Ik heb een testament : Ja / Nee

Zo ja, bij notariskantoor :

Mijn bankrekeningnummer :

Gegevens bank : 

Gemachtigde rekening :

Ik ben donor : Ja / Nee 

Ik heb een pacemaker : Ja / Nee

Ik heb een inwendige insulinepomp : Ja / Nee 

Ik heb een neurostimulator : Ja / Nee 



Persoonlijke wensen betreffende
de uitvaart 
Ik wens een : 

0 Begrafenis 

0 Crematie 

0 Ter Beschikking voor de wetenschap 

Locatie en adresgegevens : 

-

-

Begrafenis of Crematie in besloten kring : Ja / Nee 

Ik wens dat ik begraven wordt in een :

0 Algemeen graf

0 Nieuw aan te schaffen particulier graf voor 20 of 30 jaar

0 Bestaand graf, gegevens graf :

0 Laat ik aan mijn nabestaande over 

Ik zou een gedenksteen op prijs stellen : 

Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over 



Persoonlijke wensen betreffende
de uitvaart 
Voor de kist of baar heb ik de volgende wensen (kleur etc): 

-

-

-

Rouwkaarten : Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over 

Advertentie : Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over 

Zo ja, welke krant : 

Bloemen worden gewaardeerd : Ja / Nee / laat ik aan mijn

nabestaande over 

Zo ja, voorkeur voor kleur bloemen: 

Welke bloemist : 



Persoonlijke wensen betreffende
verzorging en opbaren : 
Ik wil thuis op gebaard worden : Ja / Nee 

Zo ja, hoe wenst u opgebaard te worden? 

0 Op bed 

0 In een kist 

Met een koeling / thanopraxie 

(Lichte balseming, hierover kan ik u informeren)

 Ik wil opgebaard worden in een uitvaartcentrum : Ja / Nee

 Zo ja, welke uitvaartcentrum en gegevens :

Ik wens een 24 uurs kamer : Ja / Nee / laat ik aan mijn

nabestaande over 

Wassen en kleden door : 

Ik zou graag de volgende kleding aan willen : 

Ik zou graag sieraden dragen : Ja / Nee 

Zo ja, welke : 



Persoonlijke wensen met
betrekking tot de dag van de
uitvaart : 
Ik wens de volgende rouwvervoer : 

De kleur van het rouwvervoer : 

Ik zou graag volgauto ́s bij de rouwauto willen : Ja / Nee /

laat ik aan mijn nabestaande over 

Ik wens een condoleance avond : Ja / Nee / laat ik aan mijn

nabestaande over 

Ik wens een kerkelijke uitvaart : Ja / Nee / laat ik aan mijn

nabestaande over  

Zo ja, welke kerk en adres : 

-

-

-



Er mag tijdens de plechtigheid gesproken worden door

naasten : Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaanden over 

Er mag geluids / video opname gemaakt worden : 

Ja / Nee / laat ik aan mij nabestaande over 

Er is is gelegenheid voorafgaand of na de dienst tot

condoleren : Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over

Sluiten van de kist zou ik graag gedaan hebben door :

-

(Uitvaartondernemer is ook een optie als u niemand wenst om te sluiten.)

Tijdens de plechtigheid zal er muziek afgespeeld worden : 

Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over 

Welke muziek stukken en of live muziek : 

-

-

-

-

-



Er zal tijdens de plechtigheid een foto of foto ́s

gepresenteerd worden : Ja / Nee / laat ik aan mijn

nabestaande over 

Zo ja, welke foto ́s en ik bewaar ze op of in : 

- 

Teksten of gedichten die voorgedragen mogen worden : 

-

-

-

Tijdens de plechtigheid wordt de kist gedragen door: 

0 Familieleden 

0 Vrienden 

0 Dragers van een organisatie 

0 Laat ik aan mijn nabestaande over 



Bij een crematieplechtigheid :

Aan het einde wens ik dat mijn naasten :

0 In de aula afscheid nemen van mij

0 Mij begeleiden tot en met de ovenruimte of tot en met de

invoer van de oven (mits dit op dat moment mogelijk is)

0 Laat ik aan mijn nabestaande over 

Mijn asbestemming :

0 In een urn en mag mee naar huis 

0 In een urn op een begraafplaats 

0 Uitstrooien

0 Laat ik aan mijn nabestaande over 



Bij Begraven :

Tijdens de begrafenis wil ik dat mijn kist of baar op het graf :

0 Standaard hoogte boven de grond is

0 Iets gezakt is en met de bovenkant iets uitsteekt

0 Volledig is gedaald

Als alle genodigden weg zijn en mijn naasten definitief

afscheid moeten nemen wens ik dat mijn kist of baar op het

graf : 

0 Standaard hoogte boven de grond is 

0 Iets gezakt is en de bovenkant iets uitsteekt 

0 Laten dalen waar mijn familie bij is 

Na de plechtigheid wens ik dat er een koffietafel wordt

aangeboden : Ja / Nee / laat ik aan mijn nabestaande over 

Zo ja, waar en welk adres gegevens : 

-

-

Wensen met betrekking tot consumpties : 

-

-



Overige Wensen : 

Ik zou graag willen dat mijn wensen uit dit wensenboekje :

0 Precies zo uitgevoerd worden

0 Zie het als richtlijnen voor mijn naasten en ik bied ze ruimte voor

eigen invulling 

Eigen opmerkingen :

 

Opgemaakt en ondertekend :

Datum :

Handtekening: 


