WILSBESCHIKKING
Persoonlijke wensen & aanwijzingen
betreffende mijn eigen uitvaart

KIENHUIS UIT VAART VER ZORGING: T >> 0541-352100
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Inleiding
Een wilsbeschikking is een document, waarin u kunt aangeven op
welke wijze u uw uitvaart geregeld wilt hebben. U kunt aangeven of
u begraven of gecremeerd wilt worden en wat uw voorkeuren zijn.
Een wilsbeschikking geeft duidelijkheid voor de nabestaanden.
Wanneer een wilsbeschikking opstellen?
Een wilsbeschikking maken is verstandig. Ziek of oud zijn, is geen
vereiste. Voor iedereen kan vandaag onverwacht de laatste dag
zijn. Vanaf 16 jaar mag je een wilsbeschikking opstellen. Zorg dat uw
wilsbeschikking op een makkelijk te vinden plaats ligt, bijvoorbeeld bij
uw belangrijke papieren. Stel uw vertrouwenspersoon op de hoogte
van de bewaarplaats of geef een kopie. U kunt uw wilsbeschikking
ook bij uw testament voegen.
Voorbespreking
Als u behoefte heeft aan meer uitleg en u wilt uw wensen ook
bij Kienhuis Uitvaartverzorging vast laten leggen, dan kunt u
geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een
voorbespreking. Dit is tevens bedoeld om u meer inzicht te geven
in alle mogelijkheden die er zijn en wat de kosten voor de uitvaart
ongeveer zullen zijn.
Alles is bespreekbaar en er is veel mogelijk. Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met met ons op.

Kienhuis Uitvaartverzorging
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Kloppendijk 32 		

E >> info@kienhuisuitvaartverzorging.nl		

7591 BT Denekamp 		

I >> www.kienhuisuitvaartverzorging.nl			

T >> +31(0)541 - 352100		

I >> www.condoleeronline.nl

WILSBESCHIKKING
• MIJN PERSOONLIJKE WENSEN EN AANWIJZINGEN VOOR DE UITVAART •
Naam : 
Voorna(a)m(en) : 
Roepnaam : 
Geboortedatum : 
Geboorteplaats :
Adres : 
Postcode en woonplaats : 
BSN nummer : 
Partner van : 
Partner geweest van : 
Partner is : 	

Overleden / Gescheiden

Plaats ondertekening : 
Datum ondertekening :

Handtekening :

De hierna volgende wensen en aanwijzingen zijn door mij vastgelegd om als leidraad
te dienen bij regeling en uitvoering van mijn uitvaart.
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IK WIL DE UITVAART TOEVERTROUWEN AAN:
o Kienhuis Uitvaartverzorging

T: 0541 - 352100

o anders : 

Huisarts : 			
Telefoonnummer huisarts : 
Ik heb een testament opgemaakt :

ja / nee

Zo ja, bij notaris : 						
Ik ben donor :				

te:

ja / nee

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap : ja / nee
Bij welk academisch ziekenhuis :				
te :
Ik heb een executeur testamentair benoemd :

ja / nee

naam : 
adres : 
woonplaats : 			
telefoonnummer :
Bovenstaand persoon is de aanvrager / opdrachtgever voor de uitvaart :

ja / nee

IK HEB GEKOZEN VOOR:
Traditionele begrafenis : ja / nee

op de begraafplaats te :

Natuur begrafenis :

ja / nee

op de begraafplaats te :

Crematie :			

ja / nee

in crematorium te :
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KENNISGEVINGEN VAN OVERLIJDEN
Verzending rouwkaart gewenst :

ja / nee

Adressenlijst aanwezig : 			

ja / nee

Waar is de adressenlijst : 				

Rouwadvertentie gewenst : 		

ja / nee

Rouwadvertentie achteraf gewenst : ja / nee
Dagblad(en) : 	Twentsche Courant Tubantia / Algemeen Dagblad / Telegraaf /
Trouw / De Volkskrant / NRC Handelsblad / Het Parool /
Lettertype : 				
Afbeelding / Foto : 						

Zwart-wit / Kleur / Sepia		

	
Tekstkleur : 				
Volgende tekst, gedicht of citaat gewenst : 




OPBARING
Eigen woning (thuis) :			

ja / nee

Bij thuisopbaring :				

op bed / in de kist

Bij opbaring in kist :				

kist open / kist dicht

Ik wil licht gebalsemd worden (thanatopraxie) : ja / nee
Uitvaartcentrum :
Andere locatie :
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DE KLEDING DIE IK AAN WIL HEBBEN
Laat ik over aan mijn nabestaanden :		

ja / nee

Is als volgt : 




SIERADEN
Ik wens sieraden om te hebben tijdens de opbaring :

ja / nee

Welke sieraden : 


MIJN WENSEN TEN AANZIEN VAN DE UITVAARTKIST
Eenvoudige kist :				

ja / nee

Massief eiken kist :				

ja / nee

Design kist :					

ja / nee

Kist in kleur :					

ja / nee	

Kleur :						ral : 
Kartonnen kist :				

ja / nee

Lijkwade :					ja / nee
Draagplank :
Laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Anders namelijk :
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VERVOER TIJDENS DE UITVAART
Rouwauto :					ja / nee		Kleur: 
Koets met paarden:			

ja / nee

Uitvaartbus :				

ja / nee

Uitvaartfiets :				

ja / nee

Uitvaartmotor met zijspan :		

ja / nee

Laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Anders namelijk :




Volgauto´s :					ja / nee		
Volgauto´s alleen voor familie :		

ja / nee

Laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Anders namelijk :


IK ZOU HET OP PRIJS STELLEN ALS DE KIST GEDRAGEN WORDT DOOR
Familie :					ja / nee	
Vrienden :					ja / nee
Buren :					ja / nee
Dragers van uitvaartonderneming : ja / nee
Namen 6 dragers :
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IK WIL GRAAG DAT DE KIST
Onmiddelijk wordt gesloten :			

ja / nee

Op het laatste moment wordt gesloten :

ja / nee

Laat ik over aan mijn nabestaanden :		

ja / nee


MIJN WENSEN TEN AANZIEN VAN DE UITVAARTPLECHTIGHEID / DIENST
(Kerk)dienst : 					

wel / niet gewenst

Uitvaartdienst in kerk :				

wel / niet gewenst 

Avondwake in kerk :				

wel / niet gewenst

Afscheidsviering in kerk :				

wel / niet gewenst

Rouwdienst in kerk :				

wel / niet gewenst

Naam kerk : 					
te:

Waar moet de herinneringsdienst gehouden worden : 
Uitvaartcentrum / crematorium / elders 

Voorgaan dienst door : priester / dominee / parochiële voorganger /
Anders, namelijk :











HOUVAST
BIJ LOSLATEN

IK WENS EEN UITVAART
Alleen voor mijn naaste familie : 		

ja / nee

Voor familie en vrienden :			

ja / nee

Voor familie, vrienden en belangstellenden : ja / nee
Anders, namelijk : 




GELEGENHEID OM AFSCHEID TE NEMEN
Geen gelegenheid om afscheid te nemen : ja / nee
Alleen voor familie : 				

ja / nee

Alleen voor familie en vrienden : 		

ja / nee

Voor familie, vrienden en belangstellenden : ja / nee
Bovengenoemden, met uitsluiting van : 
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IK HEB SPECIALE WENSEN MET BETREKKING TOT HET CONDOLEREN
Gelegenheid tot condoleren : 			

ja / nee

Locatie condoleren : 				

kerk / aula / thuis / tuin /

Na de avondwake / afscheidsviering :		

ja / nee

Schriftelijk / condoleanceregister : 		

ja / nee

Na de uitvaartplechtigheid / rouwdienst :

ja / nee

Tijdens condoleren kist gesloten : 		

ja / nee

Foto op de kist :					

ja / nee

Fotopresentatie :					ja / nee
Laat ik over aan mijn nabestaanden :		

ja / nee

Anders, namelijk : 
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TIJDENS DE UITVAARTPLECHTIGHEID OF DIENST
Gelegenheid voor spreker(s) / toespraken : ja / nee
Ik heb contact over een toespraak gehad met : naam :


Muziek :					ja / nee
Live muziek :				

ja / nee

Naam zanger / zangeres / trompettist / pianist / gitarist : 


Koor :						ja / nee
Naam koor : 

Laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Graag de volgende liederen : 
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Anders, namelijk : 
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MIJN WENSEN TEN AANZIEN VAN BLOEMEN
Bloemen : 					

ja / nee

Laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Kleur bloemen : 
Soort bloemen : 
Bloemen bestellen bij : 



GOEDE DOELEN
Collectebus voor goed doel : 			

ja / nee

Welk goed doel : KWF kankerbestrijding / Longfonds / KIKA / Diabetes Fonds /
Hartstichting / Stichting Leendert Vriel / Rode Kruis Nederland /
Unicef / Wereld Natuur Fonds /
Anders, namelijk :


NA DE UITVAARTPLECHTIGHEID
Koffietafel : 					

ja / nee

Indien wel koffietafel, aparte genodigdenlijst : ja / nee
Locatie koffietafel : 

Koffie en thee met :

broodjes / cake / krentenwegge / sandwiches / soep /

high tea / borrel / bittergarnituur / broodje kroket / luxe broodjes / wraps / petitfour 
Anders, namelijk :
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BEGRAFENIS
Een algemeen graf : 			

ja / nee

Nieuw familiegraf :				

ja / nee

Een (beschikbaar) eigen graf : 		

ja / nee

Begraafplaats te : 
Vak :
Nummer : 
Gedenkteken op het graf gewenst :

ja / nee

Soort gedenkteken : liggende grafsteen / staande grafsteen / geen steen / van glas
/ van hout / geen gedenkteken / anders namelijk :



Gedenkteken laat ik over aan mijn nabestaanden : ja / nee
Tekst op gedenkteken :
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CREMATIE
De crematie moet plaatsvinden in het crematorium te : 
Oldenzaal / Borne / Usselo / Almelo / Hardenberg / anders : 

Sprekers tijdens de plechtigheid :			

ja / nee

Naam :

Fotopresentatie tijdens de plechtigheid :		

ja / nee

Graag de volgende muziek : 
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Titel 						Artiest
Bloemen retour nemen :					

ja / nee

Opname van de plechtigheid (beeld & geluid) :

ja / nee

Mag er iemand mee naar de ovenruimte :		

ja / nee

Plaatsing asbus in de openbare algemene nis (1 maand) : ja / nee
Ik wens dat mijn as wordt : 			

verstrooid / bijgezet



VERSTROOIING VAN DE AS :
Op het verstrooiingsveld bij het crematorium:

ja / nee

Op de Noordzee (per schip / vliegtuig) : 		

ja / nee

Andere wijze :
Aanwezigheid familie gewenst : 			
Thuis bewaren :

ja / nee

		

ja / nee

Bij wie :

Laat ik over aan mijn nabestaanden :			

ja / nee
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BIJZETTING VAN DE URN :
In de urnentuin / columbarium van het crematorium: (naam) :

In de urnenkelder / urnenmuur van de begraafplaats: (naam) :

In het graf van : (naam)

Op de begraafplaats te : (naam)
Vak :
Nummer :
Gedenkplaat gewenst : 		

ja / nee

Tekst op gedenkteken :	



HUISDIEREN
Zijn er huisdieren : 		

ja / nee

De huisdieren worden na mijn overlijden ondergebracht bij : 
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SOCIAL MEDIA
Ik heb sociale media : 		
Welke : 			

ja / nee

Facebook / Twitter / Instagram / anders, namelijk


Na mijn overlijden moet het volgende gebeuren met mijn social media : 	






Mijn wachtwoorden / inlogcodes zijn bekend bij : 		
Naam :







DE VOLGENDE SLEUTELS ZITTEN NIET AAN MIJN SLEUTELBOS:
						Waar opgeborgen : 
						Waar opgeborgen : 
						Waar opgeborgen : 





HOUVAST
BIJ LOSLATEN

DE VOLGENDE PERSONEN HEBBEN EEN RESERVESLEUTEL VAN MIJN HUIS:
Naam :
Naam :
Naam :
Naam :
Naam :
Naam :
Brandkast : 
Bureau : 
Bankkluis : 			

ja / nee

Safe : 				

ja / nee

Bekend bij (naam) : 


PLAATSEN WAAR PERSOONLIJKE PAPIEREN OPGEBORGEN ZIJN :
Trouwboekje :
Testament :	
Verzekeringspolissen : 
Verzekeringspolissen zijn in een kluis bij : 
Polisnr :

Maatschappij :

Polisnr :

Maatschappij :

Polisnr :

Maatschappij :

Polisnr :

Maatschappij :

Polisnr :

Maatschappij :

Paspoort :
Rijbewijs :
Pensioensbewijzen :

HOUVAST
BIJ LOSLATEN

Contracten :
Kentekenbewijs auto deel III : 
Mijn bankrekeningnummer is : 
Mijn girorekeningnummer is : 
Mijn spaarrekeningnummer is : 
Mijn contactpersoon bij de bank is : 
Naam bank : 					

te

VERDERE PERSOONLIJKE WENSEN, AANWIJZINGEN OF TEKST :
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