WILSBESCHIKKING
Deze wilsbeschikking bevat de gegevens van :

De heer/Mevrouw

……………………………………………………………………………...

die te kennen geeft dat naar de volgende wensen zijn / haar uitvaart verzorgd dient te worden.

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

De heer/ Mevrouw

………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………

Woonplaats

………………………………………………………………………

Tel. Nummer

………………………………………………………………………

De heer/ Mevrouw

………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………

Woonplaats

………………………………………………………………………

Tel. Nummer

………………………………………………………………………

UITVAARTVERZORGING
010 - 521 60 16
DAG en NACHT bereikbaar

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Deze gegevens zijn nodig om de aangifte van overlijden te kunnen doen, welke bij de Burgerlijke
Stand van de gemeente waar men overlijdt, gedaan dient te worden.
Naast de akte van overlijden, welke nodig is om de diverse instanties/fondsen op te zeggen, wordt er
een verlof tot (vergunning voor de uitvaart) afgegeven.
De aangifte wordt in principe verzorgd door de begrafenisondernemer.
Naam
Voornamen
Adres
Postcode en Woonplaats

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

Geboorteplaats en –datum
Beroep
Nationaliteit
Kerkelijke gezindte

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

Gehuwd met / gehuwd geweest
Naam
Voornamen
Datum en plaats huwelijk

met / weduwe / weduwnaar van :
……………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………….

Bij eventueel eerder huwelijk : gehuwd geweest met :
Naam
……………………………………………………………………….………
Voornamen
……………………………………………………………………………….
Datum en plaats huwelijk
……………………………………………………………………………….
Ontbonden door:
overlijden / …….…………………………………..

Gegevens van mijn ouders:
Vader :
Naam
Voornamen
In leven:
Moeder :
Naam
Voornamen
In leven:

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Nee / Ja, wonende te ……………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Nee / Ja, wonende te ……………………………..

Mijn trouwboekje en/of andere belangrijke papieren bevinden zich :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik heb (overlijdens)verzekeringen bij:

onder nummer :

ten bedrage van :

…………………………………………….

……………………

………………………………………………

…………………………………………….

……………………

………………………………………………

…………………………………………….

……………………

………………………………………………

…………………………………………….

……………………

………………………………………………

…………………………………………….

……………………

………………………………………………

Ik heb een Deposito-rekening bij : Teeuw Uitvaartverzorging
Anders :…………………………………… onder nummer ……………………………………………………
Als executeur-testementair heb ik aangewezen :
…………………………………………..……...

Tel.nr.

..…………….…………………….……………….

Voor mijn uitvaart heb ik regelingen getroffen bij :
TEEUW UITVAARTVERZORGING
waar wel / niet een kopie van deze wilsbeschikking in bewaring is.
Van deze wilsbeschikking is / zijn op de hoogte :
……………………………..

…………………………………….

…………………………….

…………………………………….

Tot zover de gegevens die van belang zijn bij alle regelingen rond mijn uitvaart.
Andere gegevens van belang bij de afhandeling van zaken kunnen zijn :

Ik heb wel / geen testament gemaakt bij :
Notariskantoor
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Mijn bankrekeningnummer:
…………………………………………………………………………..
bij de bank:
…………………………………………………………………………..
te:
…………………………………………………………………………..
spaarrekening:
…………………………………………………………………………..
bij:
…………………………………………………………………………..
Mijn girorekeningnummer is:
…………………………………………………………………………..
Gemachtigd is / zijn
…………………………………………………………………………..
Ik heb wel / geen kluis bij:

…………………………………………………………………………..

Mijn registratienummer bij de Soc. Verz. Bank is ……………………………………………………..
Adres SVB
Postbus………………………. te ………………………………………………………….

Mijn BSN nummer is

…………………………………………………………………………..

Ik heb wel / geen pensioenvoorziening onder nr.
bij maatschappij

Ik heb verzekeringen bij :
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

…………………………………………………..

…………………………….. te ……………………………………….
…………………………………………………………………………...
soort verzekering :
Ziektekosten
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

onder nummer :
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

MIJN WENSEN BETREFFENDE DE UITVAART
Mijn lichaam heb ik wel / niet ter beschikking gesteld van de wetenschap.
Ik heb wel / geen codicil.
Ik wil een uitvaart : waarbij iedereen welkom is / in besloten kring.
Bij een uitvaart in besloten kring, achterin deze wilsbeschikking (bij andere wensen) aangeven wie er
bij aanwezig mogen zijn.
Na mijn overlijden wil ik opgebaard worden :
thuis / rouwcentrum

……………………… / kerk

…..……..….………………………

verzorgingshuis

……………………… / anders

……………………………………..

eerst thuis, daarna naar rouwcentrum (voor bijvoorbeeld rouwbezoek)
en daarbij gekleed zijn in :
………………………………………………………………………..
(behalve plastic en nylons - vanwege de onvergankelijkheid - zijn alle soorten kleding mogelijk)
De kist.
Hierin is zeer veel keus.
Te denken valt aan het materiaal, zoals spaanplaat met fineer of gefineerd eikenhout.
Maar er zijn ook massieve houtsoorten als bijv. grenen / eiken / essen / kersen / mahonie / teak.
Naast het materiaal, waarvan de kist gemaakt wordt, is er de vormgeving zoals : strak en met houten
of messing grepen en schroeven. Maar ook in een luxere uitvoering bijvoorbeeld : voorzien van een
verhoogd deksel en/of panelen aan de zijkanten.
Voorkeur :

spaanplaat met fotofineer / spaanplaat met eikenfineer
spaanplaat met mahoniefineer / - kersenfineer
gefineerde eikenkist / grenenhouten kist
massief eiken / mahonie / kersen / essen
rieten mand/ …………………………………………….……………

De meeste kisten zijn in diverse kleuren te verkrijgen, bijvoorbeeld in blank- eiken- of gotische
(donker eiken) uitvoering, maar ook in wit of zwart of amethist of
………………………………………………………………………………
Er mag wel / geen gelegenheid zijn voor rouwbezoek - vooraf - waarbij de kist wel / niet geopend is.
Er mag alleen in kleine kring persoonlijk afscheid genomen worden.
Gelegenheid tot condoleren alleen voor / na de uitvaart.
Bloemen zijn niet gewenst / alleen van de naasten / wel gewenst
Eventuele bijzondere wensen : .……….………………………………………………
……….………………………………………………………………………

De uitvaart zal plaatsvinden vanuit :
woonhuis
rouwcentrum
verzorgingshuis
kerk
…………………………………………………..
en geleid worden door : ……………..……………………………………………………
Er zal wel / geen gelegenheid zijn voor toespraken.
door ………………………… ; dit is besproken met …..……………………
De volgende muziekstukken en / of liederen dienen onderdeel te zijn :
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
eigen keuze
Een liturgie dient verzorgd te worden door: …..…………………………………………..
Waarbij wensen zijn :

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

Tijdens de plechtigheid zal de kist wel / gedeeltelijk of niet dalen.
Het vervoer zal wel / niet plaatsvinden met volgauto’s.
Hiervoor moeten uitgenodigd worden :
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………....

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

……………………………………..…..

………………………………………….

Aankondiging van overlijden
Rouwcirculaires :

wel / niet verzenden
vooraf / achteraf

de rand van de rouwbrief zal zijn : zwart / grijs / gekleurd / ………………
De tekst voor de rouwbrief staat bij andere wensen / is vrij.
Adressen waar een kaart naar gestuurd dient te worden, bevinden zich :
achterin deze wilsbeschikking / ………………………………
Na afloop wel / geen dankbetuigingen / bidprentjes laten verzorgen.
Advertentie.
Wel / geen overlijdensbericht laten plaatsen in : dag- / weekblad
……………………………………………………………….…….
……………………………………………………………….…….
Wie moeten er bereikt worden met een advertentie?
Regionale kranten zijn doorgaans niet prijzig.
Bij landelijke kranten kunnen de bedragen flink oplopen.
Ik wil gecremeerd worden te

……………………………………………………………….…….

Crematorium

……………………………………………………………….…….

Condoleren na afloop in crematorium ja / nee
met koffie/ thee ………………
cake/ broodjes ……………………………..

Asbestemming :
Na de crematie dienst de as wel / niet verstrooid te worden
op het terrein van het crematorium / op zee
wel / niet in het bijzijn van naaste familieleden
De as dient bewaard te worden :
Thuis of

……………………………………………………………….…….

Columbarium (urnenmuur) te

……………………………………………………………….…….

Urnengraf begraafplaats/ crematorium te …………………………………………………………
……………………………………………………………….…….
in een algemeen urnengraf – meestal 15 jaar –.…………………………………..………….…….
of eigen urnengraf – beginnend met een huurtermijn van 20 jaar en telkens te verlengen.
Tevens is er meestal plaats voor meer dan 1 urn te ……………………………………………………………….…..
Bovengronds – u dienst eerst een monument uit te kiezen en te bestellen welke een uitholling heeft
waarin 1 of meerdere urnen geplaatst kunnen worden.
Ondergronds – is gelijk een gewoon graf. Eventueel is het mogelijk een keldertje te plaatsen waarin de
urn al dan niet in een kistje geplaatst, begraven wordt.
Bijgezet worden in het familiegraf te

………………………………………………………

Grafnummer

………………………………………………………

Sierraad met as : hanger in goud / zilver ……../ ring………………….

Een gedenksteen is wel / niet gewenst :
Een staande steen of een liggende steen (ook wel zerk genoemd) of een monument (d.i. een combinatie
van staand met liggend, al dan niet met één vak of meerdere vakken voor planten).
Stenen zijn van diverse materialen te vervaardigen.
Zoals marmer (bijna wit en iets grijzig getint) : het goedkoopst, maar kwetsbaar, of graniet.
Graniet bestaat in veel verschillende kleuren - van licht naar donker – en is duurder in aanschaf,
maar duurzaam. Bij een “eigen” graf zeker aan te bevelen.
Voorkeur steensoort, kleur letters en tekst (wijziging bestaand monument) :
……………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Andere wensen en / of aanvullingen (bijv. tekst rouwkaart) :
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Ik vertrouw mijn uitvaart toe aan : TEEUW UITVAARTVERZORGING

Opgemaakt en ondertekend op

……………………… te ……………….………..
………………………………………………….….

010 – 521 60 16

UITVAARTVERZORGING

Kantooradres en showroom : Hoekeindseweg 61, 2665 KB Bleiswijk.

