Persoonlijke gegevens

Wat het eerst moet worden geregeld na een overlijden:
Een arts waarschuwen (een arts geeft een officiële verklaring van overlijden af).
Daarna de naaste familie informeren en eventueel naar behoefte een pastor of dominee.

Familienaam

:

Voornamen (voluit)

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Burgerlijke staat

:

Samenwonend met

:

Gehuwd met

:

Eerder gehuwd met

:

Weduwe/weduwnaar van

:

Wensen t.a.v. de opbaring

Gescheiden van

:

£

Ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum

Nationaliteit

:

£

Ik wil worden opgebaard in een opbaarkamer die 24-uur per dag door mijn 			
nabestaanden bezocht kan worden

BSN nummer

:

£

Ik kies voor een opbaring in mijn eigen woning en van daaruit moet mijn
uitvaart plaatshebben

Godsdienst

:

£

De verzorging doet het personeel van de uitvaartonderneming

Overig

:

£

De verzorging doet het personeel van de uitvaartonderneming en/of
mijn familie/nabestaanden

£

Bijzondere wensen t.a.v. de verzorging:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

2

Nijkamp Uitvaartzorg bellen (zie binnenkant achterzijde van dit codicil)
De tijden voor de uitvaart en de overige wensen worden in overleg met de nabestaanden
door de uitvaartleider vastgelegd.

Belangrijke gegevens ten aanzien van de uitvaart
£

Ik wil een uitvaart waarbij iedereen aanwezig mag zijn

£

Ik wil een uitvaart waarbij alleen de naaste familie aanwezig is

£

Ik wil een uitvaart in stilte waarbij alleen genodigden mogen zijn

£

Ik wil wel/geen koffietafel na de uitvaart (wel: met cake/broodjes/

)

£ Overig:
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Wensen ten aanzien van de kleding

Rouwstoet

£

Nabestaanden bepalen de keuze van de kleding bij opbaring

£

Rouwauto

£

Eigen voorkeur:

£

Anders: koets, fiets, motor, bus, vrachtauto,

£

Volgauto’s gebruiken voor:

£

Geen volgauto’s

Kist
£

Massief houten kist: eiken, beuken, kersen, mahonie, populier, vurenhout, ayous,
anders:

£

Fineerkist: eiken, kersen, mahonie,

£

Ander materiaal: (riet, rotan) in de kleur:

£

Kleur voorkeur:

Bekleding van de kist
£

Materiaal: katoen, zijde, kunstzijde, anders:

£

In de kleur: wit, crème, anders:
Persoonlijke wensen:

Kerkelijke uitvaart
Geloof:
Voorganger: 			

Tel.nr:

Algemene wensen ten aanzien van de dienst:

Liederen:

Bijbellezing(en):

Afscheid
£

Een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld afscheid van mij te kunnen nemen.

£

Alleen genodigden gelegenheid geven afscheid van mij te nemen.

(Inhoud avondwake-rouwdienst wordt met de voorganger(s) besproken)

£

Bij een condoleance wens ik dat men een kopje koffie/thee (koffietafel)

De uitvaartdienst moet worden gehouden in:

aangeboden krijgt

£

Overige wensen:

£

Kerkgebouw van de 				

£

Aula: 					te

£

Anders:

te

Wensen ten aanzien van muziek: zie rubriek muziek
Wilt u gebruik maken van een organist en/of koor

4
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Niet kerkelijke uitvaart

Crematie

Bij een niet-kerkelijke uitvaart wilt u een plechtigheid verzorgd door:

In crematorium 					

£

Uitvaartspreker

£

Een pastoraal werker

£

Een andere spreker:

£

Geen spreker

te

Wensen t.a.v. de crematieplechtigheid

Begrafenis
Op begraafplaats 					

£

Nieuw (koop)-graf of huurgraf

£

Enkel / Dubbel

£

Bijzetten in eigen, bestaand graf, nummer:

te

£

Besloten kring

£

Geen besloten kring

£

Muziek

Muziek 1: titel 			

artiest

Muziek 2: titel 			

artiest

Muziek 3: titel 			

artiest

£

Spreker:

Wensen t.a.v. de asbestemming

Wensen ten aanzien van grafmonument

£

Verstrooiing / bijzetting

£

In bijzijn van familie/nabestaanden

£

Zonder familie

£

Op terrein van crematorium

£

Op strooiveld begraafplaats

Grafsteen bestellen bij steenhouwer:

£

Op zee per schip of vliegtuig

te

£

In het columbarium bij crematorium

£

In het columbarium op begraafplaats

£

In urnengraf bij crematorium 				

te

£

In urnengraf bij begraafplaats 				

te

£

Er moet nog een plaats gereserveerd worden voor de bijzetting

Dragers

£

Plaats gereserveerd in het columbarium/urnengraf nummer:

£

Ik wil gebruik maken van dragers van de uitvaartonderneming

£

Mijn as aan de nabestaanden ter beschikking stellen

£

Ik wil gedragen worden door anderen, te weten:

£

Overige wensen

£

Er is een bestaande grafsteen van (naam overledene en geboortedatum):

Steenhouwer: 			

te

Tekst die er al op aangebracht is luidt:

£
£

Steensoort 			

Vorm van de steen

Aan te brengen tekst:

Overige wensen:
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Koffietafel

Bloemen

Na afloop van de uitvaart vindt een koffietafel plaats bij:

£

Geen bloemen

£

Crematorium

£

Liever geen bloemen

£

(Kerkelijke)dienstencentrum:

£

Bloemen gewenst, bij voorkeur:

£

Locatie:

£

Kleur:

£

Geen koffietafel

£

In plaats van bloemen collecte voor instelling/organisatie:

Muziek
£

Geen muziek bij de uitvaart

£

Wel muziek

Naast de keuze uit muzieklijsten van de uitvaartonderneming of crematorium /
begraafplaats bestaat er de mogelijkheid om uw eigen muziekkeuze ten gehore te laten
brengen (CD of USB). Geef hieronder aan welke titel en uitvoerende artiest het betreft en
eventueel de CD-titel:
Favoriete nummers zijn:
1

£

Geen rouwkaarten versturen

£

Er dienen rouwkaarten verstuurd te worden, aantal ca

£

Uitgezochte rouwkaart, nummer:

£

Speciale wensen ten aanzien van het ontwerp:

£

Bepaalde afbeelding op de rouwkaart:

£

Andere wensen

van

Ik wil op de rouwbrief de volgende tekst: (zie bijlage)

2
3
4
Live muziek door:
Andere wensen:

Toespraken
£

Liever geen toespraken

£

Ik heb geen bezwaar tegen een toespraak tijdens de uitvaart

£

Ik wil graag dat er gesproken wordt door:

£

Als afscheid wil ik dat wordt voorgelezen (zie bijlage)
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Rouwkaarten

£

Bidprentjes of nagedachteniskaartjes

£

Misboekje / liturgie

£

Dankbetuigingen

£

Anders:

					Tip: bewaar een actueel adressenbestand bij dit codicil

Advertenties

£

Geen overlijdensadvertentie plaatsen

£

Wel een overlijdensadvertentie plaatsen in

£

Tekst gebruiken van de rouwbrief

£

Andere tekst, namelijk: (zie bijlage)

£

Andere wensen:

9

Testament

Ruimte voor eigen opmerkingen/toevoegingen/teksten

Om zeker te zijn dat ook uw laatste wensen op financieel gebied correct worden uitgevoerd, is het raadzaam een testament te laten opstellen.
Een dergelijk document is noodzakelijk als u minderjarige kinderen hebt om te bepalen
wie als voogd van hen moet worden aangewezen of als u wilt afwijken van de wettelijke
erfopvolging.
Een testament wordt opgesteld door een notaris, die het ook bewaard. Een testament
kan zo vaak als nodig worden veranderd dan wel herroepen. De inhoud blijft geheim tot na
uw overlijden.
Verdere informatie kunt u altijd opvragen bij een notaris bij u in de buurt.

£

Geen testament

£

Wel een testament, notaris: 				

te

Bijzonderheden:
Andere wensen:

Donorcodicil
£

Wel een donorcodicil, nummer:

£

Geen donorcodicil

£

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.
Benodigde papieren zijn op te vragen bij de Universiteit in

Verzekeringen

Bijlagen, behorend bij dit uitvaartcodicil

Ik heb de volgende verzekeringen:

£

Tekst rouwbrief / advertentie

Maatschappij 				

polisnummer

£

Wensen t.a.v. de uitvaartdienst

Maatschappij 				

polisnummer

£

Zelf geschreven toespraak

Maatschappij 				

polisnummer

£

Maatschappij 				

polisnummer

£

Maatschappij 				

polisnummer

£
£
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