
 
 

Naam ◯ vrouw / ◯ man 

Voornamen voluit 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Geboren op te 

◯ Gehuwd met  / ◯ geregistreerd partner van  / ◯ samenwonend met 

 

Het trouwboekje bevindt zich in 

Levensovertuiging 

Huisarts 

Ik heb een testament ◯ ja /  ◯ nee 

Notariskantoor  

Uitvaartverzekering  ◯ ja /  ◯ nee 

Verzekeringsmaatschappij  

Polisnummer 

Mijn adressenlijst is te vinden in 

 

Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 
◯ De Schipper & Schaap Uitvaart, telefoonnummer 020 820 44 73 

◯ Andere instantie, namelijk   

◯ Mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

De opdrachtgever van mijn uitvaart zal zijn 
Naam/ namen 

Adres  

Postcode en woonplaats 

Telefoon 

 

Executeur-testamentair (eventueel) is 
Naam 

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  
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Mijn lichaam wil ik  
◯  laten begraven  /  ◯ laten cremeren  /  ◯ ter beschikking stellen aan de wetenschap  / 

◯ mogen mijn naasten bepalen  
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Bij begraven 
Naam begraafplaats 

In de plaats 

◯ in een algemeen graf 

◯ nieuw eigen graf of familiegraf 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

Bij bestaand graf of familiegraf, rechthebbende is 

 

Gedenkteken op mijn graf 
Wensen tekst 

 

 

 

 

Omschrijving van het materiaal 

 

 

Omschrijving van de vorm 

 

 

◯ geen gedenkteken 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Bij cremeren 
◯ Bijzetten in graf van 

◯ Bijzetten in urnenmuur  /  ◯ bijzetten in urnengraf 

◯ Verstrooiing op strooiveld, over zee of  

 

 

◯ Mogen mijn nabestaanden bepalen 



Kennisgeving van overlijden 
Versturen van rouwkaarten 

◯ voor de uitvaart / ◯ na de uitvaart / ◯ geen rouwkaarten /  

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Overlijdensbericht 
◯ Ik wil geen advertentie in een krant 

◯ Ik wil dat er een overlijdensadvertentie wordt geplaatst in de volgende krant(en): 

 

 

Mooie tekst, gedicht of psalm 

 

 

 

 

Sociale media 
Ik heb de volgende accounts die wel of niet gebruikt kunnen worden om een 

overlijdensbericht te sturen 

Email ◯ wel / ◯ niet 

Facebook ◯ wel / ◯ niet 

Mijn login is bekend bij 

 

Voorkeur voor een tekst 
◯ sluit ik bij op een apart vel 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 
 
Wanneer ik overleden ben wil ik worden opgebaard 
◯ In een open kist /  ◯ In een gesloten kist  /  ◯ Dat mogen mijn nabestaanden bepalen 

 
Uitvoering van de kist 
◯ eenvoudig / ◯ standaard / ◯ luxe 

 

De kleding die ik wil dragen 

 

 

◯ Mogen mijn nabestaanden bepalen 
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De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in 
◯ De kerk  /  ◯ aula van begraafplaats of crematorium  /  ◯ andere locatie, namelijk 

 

◯ Mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Bij kerkdienst 
Naam kerk 

Adres kerk 

Plaats 

Dominee/ pastoor 

Liturgie ◯ ja ◯ nee 

Organist 

 
Mooie tekst, gedicht of psalm 

 

 
 
 
Genodigden voor de uitvaart 
◯ in stilte zonder genodigden / ◯ familie / ◯ belangstellenden / ◯ vrienden, collega’s en 

kennissen / ◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Vervoer naar begraafplaats, crematorium of elders vindt plaats in 

◯ in een rouwwagen met volgwagen  

◯ een rouwwagen zonder volgwagen 

◯ met rijdende baar 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

◯ anders, namelijk  

 

 

 

Ik wil graag dat mijn kist wordt gedragen door 

◯ dragers van de uitvaartverzorging / ◯ mijn kinderen / ◯ familie / ◯ vrienden / 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 
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Sprekers, zo mogelijk door 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Mijn speciale wens voor bloemen tijdens mijn uitvaart  

 

 

◯ Ik wil geen bloemen 

◯ In plaats van bloemen een donatie aan 

 

Mijn wensen voor muziek 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

◯ geen muziek 

◯ mogen mijn nabestaanden bepalen 

 

Als live muziek wil ik  

 

Gespeeld door 
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Condoleren na de begrafenis of crematie 
Gelegenheid tot condoleren met  

◯ Koffie en cake 

◯ Koffie en broodjes 

◯ Wijn en bier 

◯ Champagne 

◯ Uitgebreid lunch of diner 

◯ Een informeel samenzijn in café of restaurant 

◯ Geen gelegenheid tot condoleren 

◯ Mogen mijn nabestaanden bepalen 

◯ Anders, namelijk 

 
Wat ik verder nog wens 
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