
 
 
 
 

Domstad en omstreken Tel: 030-6667775 
 

Uitvaartwensen formulier 
Mocht u in de toekomst nadenken over uw eigen uitvaart, dan kunt u altijd dit formulier 
invullen en bewaren bij uw papieren. Dit als extra steun voor nabestaande die dan achterblijven. 

 
Uitvaartwensen formulier van 

 
 

Naam ………………………………………………………………………………….. 

Voornamen: …………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………… 

Woonplaats ………………………………………………………………………………….. 

Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart 

De volgende wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgelegd om als leidraad te dienen bij de 
regeling en uitvoering van mijn uitvaart. 

 
Kennisgeving van overlijden: 
Advertentie in dagblad                   
Indien ja, welk(e) dagblad(en) ………………………………………………………... 

 
Rouwkaarten 
Adressenlijst hierbij gevoegd 
Is te vinden: ………………………………………………………. 

 
Ik wil dat mijn uitvaart wordt geleid door geestelijke: priester/dominee 

Persoonlijke relatie, t.w. 
………………………………………………………. 

 
Ik wens de uitvaart vanaf het uitvaartcentrum 

het sterfhuis 
andere gelegenheid, t.w. 
………………………………………………………. 

Ik wens opgebaard te worden ………………………………………………………. 

Gelegenheid tot afscheid nemen 
Bloemen bij de uitvaart 
Voorkeur voor bepaalde bloemen ………………………………………………………. 

 
Kerkdienst/afscheidsdienst gewenst                   
Indien ja, waar ……………………………………………………….. 
Geloofsovertuiging ……………………………………………………….. 

 
Ik heb gekozen voor e 



Begrafenis: 
 

Begraafplaats ……………………………………………………… 

Soort graf  graf 

De gedenksteen is door mij uitgezocht 
Tekst gedenksteen ……………………………………………………… 

 
Crematie: 

 
Crematorium ………………………………………………………. 
Ik wil dat mijn as wordt 

 

Ik wens een uitvaart 
 
 

eid van alleen naaste familie 
 

Gelegenheid voor spreker(s) 
Tijdens de uitvaartplechtigheid 
Muziek tijdens de uitvaartplechtigheid 
Voorkeur voor muziek ………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

 
Na mijn uitvaart wil ik 

 

...... 
……………………………………………………….. 

Gelegenheid waar dit moet plaatsvinden ……………………………………………………….. 
Dit is voor iedereen 
Dit is alleen voor genodigden 

 

Persoonlijke gegevens en wensen 
 

Ik heb een donorregistratie ……………………………………………………….. 
Testament                   
Mijn notaris is ……………………………………………………….. 
Bankrekening/girorekening ……………………………………………………….. 
Uitvaartverzekering ……………………………………………………….. 
Levensverzekering ……………………………………………………….. 

 
Graag wil ik mijn uitvaart laten regelen 
door uitvaartverzorging ……………………………………………………….. 

 
Persoonlijke wensen: ………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
Tekst van rouwbrief of prentje bijgevoegd                   
Direct na mijn overlijden handelen zoals in deze wilsbeschikking ( en eventuele bijlage(s) staat 
vermeld. 

 
Plaats:……………………Datum:……………Handtekening:………………………………………….. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvaartverzorging Tel: 030-6667577 

Als u een voorbespreking of een eerdere offerte met ons heeft besproken, waardoor er 
werkzaamheden vooraf vastliggen, dan bieden wij u een korting van € 150,00 op ons basistarief. 
Zie voor uitleg hierover de website, onder kosten specificatie basistarief uitvaartverzorging 
Leidsche Rijn. 
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