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Geachte heer/mevrouw,

Door middel van het invullen van de vragenlijst, maakt u uw (laatste) wensen
kenbaar.
In deze vragenlijst is getracht een overzicht te geven van zaken waar u rondom een
uitvaart aan moet denken. Vele onderwerpen komen aan de orde, echter van
volledigheid kan geen sprake zijn aangezien de inhoud van de vragenlijst uitsluitend
betrekking heeft op de in ons land meest voorkomende rituelen en situaties.

Bij elke vraag staat beschreven hoe u deze kunt beantwoorden. Er zijn vragen
waarbij u het antwoord kunt aankruisen en er zijn open vragen waarbij u de
gelegenheid heeft om zelf het antwoord te noteren.
Wanneer u bij een vraag niets heeft ingevuld geeft u aan dat u dit overlaat aan de
wensen van de nabestaanden.

Na het invullen van de vragenlijst kunt u deze zelf bewaren of bij ons inleveren.
Wanneer u de vragen zo uitgebreid mogelijk beantwoord kunnen wij voor u, indien u
dit wenst, een (geschatte) kostenopgave maken.
Laat (indien mogelijk) uw nabestaanden weten dat u een wensenlijst heeft ingevuld
en waar deze is te vinden.

Naast de vragenlijst met betrekking tot uw (laatste) wensen, ontvangt u van ons ook
een “vindlijst”. Op deze lijst kunt u invullen waar uw bescheiden te vinden zijn.
Deze lijst is voor eigen gebruik of voor de nabestaanden.

Indien u de vragenlijst digitaal wilt invullen kunt u deze downloaden van onze website
www.degrootuitvaart.nl onder het onderwerp “Uw wensen”. Tevens kunt u op deze
site uitgebreide informatie vinden rondom een uitvaart.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

De Groot Uitvaart



De Groot Uitvaart
Havenstraat 23-25

1271 AB Huizen
Telefoon 035-5254363

2
www.degrootuitvaart.nl info@degrootuitvaart.nl

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

1 Opgesteld door:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ondergetekende (naam):

geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien
van zijn / haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.

O Niet ingevulde wensen laat ik over aan de wensen van mijn nabestaanden

2 Persoonlijke gegevens:

Naam:

Voornamen:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Naam en voornaam vader:

Overleden: Ja / nee Indien nee, woonplaats:

Naam en voornaam moeder:

Overleden: Ja / nee Indien nee, woonplaats:

Gehuwd: Ja / nee

Gehuwd met:

Datum: Plaats:

Weduwe / weduwnaar van:

Gescheiden van:

Samenwonend met /
geregistreerd partnerschap met:

Kinderen Ja / nee

Levensovertuiging:

Naam huisarts:
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3 Testament:

O Het testament is opgemaakt door:

Naam notaris:

Adres notaris:

Woonplaats notaris:

O Er is geen testament

4 Adreslijst:

O Er is een adreslijst opgemaakt

De lijst bevindt zich in:

Laatst bijgewerkt op:

O Er is geen adreslijst opgemaakt

5 Opdrachtgever:

De opdrachtgever van mijn uitvaart zal zijn: (hij / zij is hiervan wel / niet op de hoogte)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

Wat is de relatie ten opzichte
van de opdrachtgever:

6 Financiële gegevens:

Bankrekeningnummer:

Gemachtigde:
(dit vervalt na overlijden)

Deposito bij: Nummer:
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Verzekeringpolis(sen): Maatschappij: Polisnummer:

Pensioen bij:

Uitvaartpolis bij: Nummer:

7 Medische gegevens:

O Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap
O Ik geef wel / geen toestemming tot orgaantransplantatie en heb een codicil ingevuld
O Ik geef wel / geen toestemming voor obductie / sectie
O Ik draag wel / geen pacemaker (van belang bij een crematie)

8 Religieuze gegevens:

O Ik ben niet kerkelijk meelevend
O Ik ben wel kerkelijk meelevend en aangesloten bij:

Naam kerkgemeenschap:

Adres kerkgebouw:

Naam pastoor / dominee /
voorganger:

Telefoon pastoor / dominee /
voorganger:

9 Begraven / cremeren:

Ik wens te worden

O Begraven op
begraafplaats:

O Gecremeerd in
crematorium:
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10 Met of zonder nabestaanden:

O De uitvaart moet plaatsvinden in besloten kring
O De uitvaart moet plaatsvinden in aanwezigheid van alle belangstellenden

11 Kennisgeving van overlijden:

O Er mogen rouwcirculaires worden verzonden
O Er mogen geen rouwcirculaires worden verzonden
O Er mogen na de uitvaart rouwcirculaires worden verzonden
O De tekst van de rouwcirculaire dient te worden opgesteld in overleg met de

nabestaanden

Wensen ten aanzien van de rouwcirculaire (bijv. soort en tekst en / of foto):

O Ik wil geen advertentie in een krant
O Ik wil alleen een advertentie, geen rouwcirculaire
O Ik wil een advertentie die na de uitvaart geplaatst moet worden
O Ik wil een advertentie in

de krant(en):

12 Kist:

O Ik wil een eenvoudige kist
O Ik wil een massiefhouten kist

O Anders nl.:

13 Opbaring:

O Ik wens dat de kist direct gesloten wordt
O Ik wens dat de kist op het laatste moment gesloten wordt
O Het sluiten van de kist in overleg met de nabestaanden
O Ik wens dat de kist alleen voor directe familie en nabestaanden geopend blijft
O Opbaring in uitvaartcentrum De Groot met bezoek op afspraak
O Opbaring in de familiekamer van Uitvaartcentrum De Groot
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O Opbaring in het verzorgingshuis / verpleeghuis waar ik kom te overlijden
(Indien mogelijk)

O Ik wens thuis in een kist te worden opgebaard
O Ik wens thuis, indien mogelijk, op bed te worden opgebaard

O Anders nl.:

De kleding die ik wil dragen is:

O De sieraden die ik draag moeten om blijven
O De sieraden die ik draag moeten retour aan de nabestaanden

14 Afscheid nemen / condoleren:

O Wel afscheid nemen en condoleren op locatie van opbaring
O Geen afscheid nemen en geen condoleren
O Geen afscheid nemen, wel condoleren op locatie van opbaring
O Alleen afscheid nemen voor de plechtigheid en geen condoleren
O Afscheid nemen voor de plechtigheid en condoleren na de plechtigheid
O Alleen condoleren na de plechtigheid

O Anders nl:

O Tijdens het condoleren worden er geen consumpties geserveerd
O Tijdens het condoleren worden er consumpties geserveerd

O Koffie / thee
O Koffie / thee en een koekje
O Wijn en bier
O Anders nl.:

O Na de plechtigheid worden er geen consumpties geserveerd
O Na de plechtigheid worden er consumpties geserveerd

O Koffie / thee en cake / koekassortiment
O Koffie / thee en broodjes
O Wijn en bier
O Uitgebreide lunch

O Anders nl.:
O Een informeel

samenzijn in
restaurant / locatie:
Adres restaurant /
locatie:

15 Volgauto’s:

O Ik wens geen volgauto(’s)
O Ik wens (een) volgauto(’s) voor … personen
O Ik wens (een) volgauto(’s), het aantal in overleg met de nabestaanden
O Specifieke wensen m.b.t.

volgauto’s:
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16 Bloemen:

O Ik wens geen bloemen
O Ik wens bloemen
O Ik wens alleen bloemen van mijn naaste familie / nabestaanden
O Specifieke wensen m.b.t. bloemen:

17 Vertrek uitvaart:

O Vanuit het woonhuis
O Vanuit Uitvaartcentrum De Groot
O Vanuit de locatie van opbaring

O Anders nl.:

18 Kerkdienst / afscheidsdienst:

O Ik wens geen kerkdienst / afscheidsdienst
O Ik wens een kerkdienst / afscheidsdienst in Uitvaartcentrum De Groot
O Ik wens een kerkdienst / afscheidsdienst in het kerkgebouw van het kerkgenootschap

waar ik aangesloten ben
O Ik wens een kerkdienst / afscheidsdienst in:

Naam (kerk)gebouw /
locatie:
Adres (kerk)gebouw /
locatie:

Plaats:

Dominee / pastoor:

Andere voorganger:

Telefoonnr. dominee /
pastoor / voorganger:

Liturgie: Ja / nee

Organist:

O Ik wens geen avondwake op de dag voor de uitvaart
O Ik wens ook een avondwake op de dag voor de uitvaart

19 Toespraken:

O Ik stel toespraken op prijs
O Ik stel geen toespraken op prijs



De Groot Uitvaart
Havenstraat 23-25

1271 AB Huizen
Telefoon 035-5254363

8
www.degrootuitvaart.nl info@degrootuitvaart.nl

20 Muziek:

O Ik wens geen muziek tijdens de plechtigheid
O Ik wens muziek tijdens de plechtigheid
O Specifieke wensen m.b.t. muziek:

O Gebruik van: O Orgel
O Piano
O Muziekinstallatie

O Anders nl.:

21 Graf:

O Algemeen graf
O Algemeen graf R.K.-gedeelte (indien aanwezig)
O Nieuw eigen graf - familiegraf O indien aanwezig op R.K.-gedeelte
O 1-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden)
O 2-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden)
O 3-persoons (indien deze keuze bij de begraafplaats gemaakt kan worden)

O In bestaand familiegraf met grafnummer:

O Bij het graf moet het bestaande monument worden verwijderd
De rechthebbende van het graf is:

Naam:

Adres:

Woonplaats:
O Het graf moet worden overgeschreven naar: (Hij / zij is daarvan wel / niet op de

hoogte)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

O Anders nl.:
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22 Details begrafenis:

O Ik wil graag dat het graf groen gemaakt wordt. (De zandheuvel en rand van het graf
bedekken met sparrentakken)

O Ik wil graag dat er strooibloemen aanwezig zijn

O Ik wil dat de kist door de familie / vrienden gedragen / gereden wordt

O Ik wil dat de kist door dragers van De Groot Uitvaart gedragen / gereden wordt

O Ik wil dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie

O Ik wil dat de kist gedeeltelijk (tot maaiveld) daalt in aanwezigheid van de familie

O Ik wil niet dat de kist daalt in aanwezigheid van de familie

O Anders nl.:

23 Monument:

O Ik wil een staand monument op mijn graf

O Ik wil een liggend monument op mijn graf

O Anders nl.:

O Bemiddeling in een monument door De Groot Uitvaart (In overleg met nabestaanden)

24 Crematorium:

O De kist blijft tijdens de plechtigheid staan en wordt uit de aularuimte gereden voor de
belangstellenden vertrekken

O
De kist blijft tijdens de plechtigheid staan en iedereen die defileert langs de kist aan
het eind van de plechtigheid

O Ik wil wel dat de kist daalt
O Ik wil niet dat de kist daalt

25 Asbestemming:

O Mijn as moet worden verstrooid op het crematoriumterrein zonder de nabestaanden
O Mijn as moet worden verstrooid op het crematoriumterrein met de nadestaanden

O Mijn as moet worden verstrooid op / bij:

O Mijn as moet over zee worden uitgestrooid per schip zonder de nabestaanden
O Mijn as moet over zee worden uitgestrooid per schip met de nabestaanden
O Mijn as moet over zee worden uitgestrooid per vliegtuig zonder de nabestaanden
O Mijn as moet over zee worden uitgestrooid per vliegtuig met de nabestaanden
O Mijn as moet worden bijgezet in een algemene nis
O Mijn as moet worden bijgezet

in een urnenmuur van
begraafplaats / crematorium: Voor jaar
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O Mijn as moet worden begraven
in de urnentuin / bestaand graf
van begraafplaats /
crematorium:

O Mijn as gaat naar de nabestaanden

O Anders nl:

26 Dankbetuigingen:

O In overleg met de nabestaanden dienen er dankbetuigingen verstuurd te worden

O Er dienen geen dankbetuigingen verstuurd te worden
O Specifieke wensen m.b.t. dankbetuigingen:

27 Overige opmerkingen:

28 Ondertekening:

Aldus opgemaakt op (datum):

Te:

In aanwezigheid van:

Handtekening:
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