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WILSBESCHIKKING
Vertrouwelijke gegevens bestemd voor mijn nabestaanden, bewindvoerder of curator.

Voorwoord

In deze wilsbeschikking kunt u al uw persoonlijke wensen beschrijven
met betrekking tot uw eigen uitvaart. U kunt hierin uw eigen voorkeur
en ideeën met betrekking tot uw uitvaart kenbaar maken voor uw
nabestaanden.
Het is niet altijd gemakkelijk om over een uitvaart te praten en
helemaal niet als het uw eigen uitvaart betreft. Soms is het
eenvoudiger om op papier te zetten wat uw wensen zijn, zonder dat u
daarover met anderen hoeft te praten, het invullen kan u een goed
gevoel geven omdat u weet dat al uw wensen zijn vastgelegd. Een
ingevulde wilsbeschikking is een goede handleiding voor uw naasten in
een toch al moeilijke periode.
Het invullen kan bijvoorbeeld ook samen met uw partner, zoon, dochter
of met de uitvaartverzorger.
Als u een wilsbeschikking heeft ingevuld is het verstandig om dit
kenbaar te maken aan uw naasten en deze zo op te bergen dat hij
direct te raadplegen is.
Als u vragen heeft over het invullen van deze wilsbeschikking of over
andere onderwerpen betreffende een uitvaart kunt u altijd contact
opnemen met ons.
Marcel de Lange
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Ondergetekende:
Naam:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:

Heeft de hiernavolgende wensen vastgelegd om te gebruiken na het
overlijden ten behoeve van zijn/ haar uitvaart, de afwikkeling van
financiële verplichtingen en de nalatenschap.
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Let op! Na het overlijden dient altijd eerst een arts gebeld te worden.
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Testament: Ik heb een testament opgesteld.
Ja
Nee

Mijn notaris is:
Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Testament bevindt zich:
Trouwboekje bevindt zich:
Mijn verzekeringspolissen, bank/giro en andere waardepapieren bevinden zich:

Ik heb aangewezen als mijn executeur-testamentair:
Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Ik heb voorafgaand aan mijn overlijden mijn wensen persoonlijk besproken met
Uitvaartverzorging Marcel de Lange
Ja, bekend bij Uitvaartverzorging Marcel de Lange
Nee.
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Voor het verzorgen van mijn uitvaart contact opnemen met:
Uitvaartverzorging Marcel de Lange
Prijssestraat 98
4101 CS Culemborg
Tel: 0345-515699
Dag en nacht bereikbaar

Na mijn overlijden wil ik graag:
Worden begraven
Worden gecremeerd
Ter beschikking gesteld worden aan de medische wetenschap.
De gegevens van het ziekenhuis met wie ik de overeenkomst heb afgesloten
zijn (gegevens staan op de overeenkomst):
Ziekenhuis

te

Adres
Telefoonnummer

Mijn stoffelijk overschot dient bijgezet te worden op begraafplaats:
Naam:
Adres:
Plaats:

Soort graf:
Nieuw (graf voor 1 persoon)
Nieuw (graf voor 2 personen)
Grafkelder
Bestaand graf(kelder) grafnummer:
Algemeen graf
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Crematorium:
Mijn voorkeur gaat uit naar crematorium (naam)
in
De uitvaart zal plaatsvinden in aanwezigheid van:
Familie, vrienden en belangstellenden
Alleen familie en vrienden
Alleen familie
De opbaring zal plaatsvinden:
Afscheidskamer van Uitvaartverzorging Marcel de Lange
Thuis
In een rouwcentrum
Geen opbaring
Elders nl.
Gelegenheid tot afscheid nemen:
Ja
Nee
Condoleanceavond:
Ja
Nee
Kist:
Eiken folieprint kist
Massief eiken kist
Anders nl.
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Rouwbrieven:
Ja
Nee
Verzending rouwbrieven:
Direct
Na de uitvaart
Voeg eventueel een lijst toe met personen die een rouwbrief dienen te ontvangen
Advertentie:
Ja, in de volgende dag- en/of weekbladen
Nee

Voorkeur voor de tekst van een rouwbrief of advertentie:
(Eventuele herkomst van lied of gedicht vermelden)
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Kleur rouwauto:
Zwart
Anders, nl

Volgauto’s gewenst:
Ja
Nee
Bloemen gewenst:
Ja, eventueel kleur
Nee
Muziek gewenst:
Ja
Nee
Vaak wordt er gebruik gemaakt van muziek op cd’s. Indien de plaats van de uitvaart het
mogelijk maakt, kunt u ook kiezen voor bijvoorbeeld orgelspel of samenzang.
Muziekkeuze:

De uitvaart vindt plaats vanuit:
Rouwcentrum
Kerk
Thuis
Elders nl.
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Medewerking door:
Dominee
Pastoor
Anders nl.
Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

Gelegenheid voor sprekers:
Ja
Nee
Tijdens de condoleance:
Koffie / thee en koekje
Geen consumpties
Anders nl.
Na de begrafenis of crematie:
Koffie / thee met koekje
Koffie / thee met cake
Koffie / thee met broodje
Geen consumpties
Anders nl.
Dankbetuigingen:
Ja
Nee
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Thanatopraxie:
Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. De
ontbinding en bacteriegroei worden geremd, waardoor de overledene toonbaar blijft. De
typische donkere vlekken verdwijnen, de huid krijgt een normale kleur en het lichaam een
natuurlijke vorm. Zonder koeling blijft het lichaam bij normale temperaturen in die
toestand bewaard tot het moment van de uitvaart. Deze behandeling geeft bijvoorbeeld
familie in het buitenland gelegenheid om afscheid te nemen.
Ja
Nee

Bovenstaande heb ik vastgelegd op:________________________________
Te: __________________________________________________________
Handtekening__________________________________________________
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Overige notities:

Wachtwoorden van facebook etc zijn te vinden:

Inloggegevens computer zijn bekend bij:
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Deze wilsbeschikking is ook te downloaden op de website
www.delangeuitvaartverzorging.nl
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