Mijn persoonlijke
wilsbeschikking

wilsbeschikking
Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende
gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene
bij leven kenbaar heeft gemaakt.
De wensen die u hebt ten aanzien van uw begrafenis of crematie kunt u zelf
kenbaar maken in deze wilsbeschikking van Brummense Uitvaartverzorging.
Hierin legt u persoonlijke wensen nauwkeurig vast, zodat ze later tot in detail
kunnen worden uitgevoerd.
Ook zullen er vragen aan de orde komen waar u wellicht niet snel aan denkt, maar
die wel van belang zijn. Door invulling van deze wilsbeschikking zijn er voor de
nabestaande(n) geen open vragen meer. Een geruststellende gedachte dat alles goed is
geregeld.
De wilsbeschikking is alleen een rechtsgeldig document wanneer:
U het document eigenhandig met pen hebt ingevuld;
U de datum hebt geplaatst;
U de handtekening hebt geplaatst.
U kunt buiten deze wilsbeschikking nog meerdere exemplaren aanvragen voor
familieleden.

wat te doen na het invullen
Bericht van mijn overlijden dient direct te worden doorgegeven aan: Brummense Uitvaartverzorging 0575 56 16 81 (dag en nacht bereikbaar, overal te ontbieden) Ik wil dat
deze onderneming mijn uitvaart verzorgt.
Als u de wilsbeschikking hebt ingevuld, laat het document dan een paar dagen liggen
en lees het daarna nog eens door. Wanneer alles goed is ingevuld en beschreven,
bewaart u de wilsbeschikking bij uw belangrijke familiepapieren en/of polissen.
De nabestaanden zullen daar zeker het eerst gaan zoeken als er iets met u mocht
gebeuren. Het is verstandig om een kopie bij uw notaris in bewaring te geven en/of bij:
Brummense Uitvaartverzorging.
Prinses Irenelaan 2
6971 GK Brummen
Tel.: 0575 56 16 81

persoonlijke gegevens voor mijn uitvaart
Voorna(a)m(en)

:

(Voluit)

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

Geboorteplaats

:

Kerkelijke gezindte

:

Burgerlijke staat

: ongehuwd/(ger.) samenwonend
gehuwd/weduwe/weduwnaar/gescheiden*

Van/met*
Achternaam

:

Voorna(a)m(en)

:

Plaats huwelijk

:

Gegevens ouders
Achternaam vader

:

Voorna(a)m(en) vader

:

Achternaam moeder

:

Voorna(a)m(en) moeder

:

Bericht van mijn overlijden dient direct te worden doorgegeven aan:

Brummense Uitvaartverzorging 0575 56 16 81
(dag en nacht bereikbaar, overal te ontbieden)
Ik wil dat deze onderneming mijn uitvaart zal verzorgen.

Gegevens van de persoon die zorg zal dragen voor wat ik in deze wilsbeschikking heb
beschreven:
Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Daar waar u de beslissing overlaat aan hen die de zorg voor de
regeling op zich nemen, s.v.p. niets aankruisen of invullen.

ik wil begraven worden
op begraafplaats

:

plaats

:

in een algemeen graf.
in een nieuw te kopen eigen (familie) graf.
in een bestaand familiegraf nummer

Ik wil dat de kist tijdens de plechtigheid
helemaal daalt.
daalt tot het maaiveld.
niet daalt.

ik wil wel een gedenkteken.
ik wil geen gedenkteken.

ik wil dat het graf met takken wordt groengemaakt.

vak

ik wil gecremeerd worden
in crematorium

:

plaats

:

Ik wil dat de kist tijdens de plechtigheid
niet aan het gezicht wordt onttrokken.
wel aan het gezicht wordt onttrokken.

ik wil een gebruikelijke asverstrooiïng op het crematoriumterrein.
ik wil dat mijn as wordt verstrooid
op zee per schip.
boven zee per vliegtuig.
ik wil dat mijn as wordt verstrooid op een eigen familiegraf
op begraafplaats

:

familiegraf nummer

vak

ik wil dat mijn as in een urn
wordt bijgezet in een columbarium.
wordt bijgezet in een urnentuin.
wordt begraven.
Bij crematorium/op begraafplaats:
in een algemeen urnengraf.
in een nieuw te kopen familie (urnen) graf.
in een bestaand (urnen) graf nummer

De asverstrooiïng/asbijzetting
mag geschieden in bijzijn van familie.
dient te geschieden in stilte.

vak

ik wil een eenvoudige gefineerde kist.
ik wil een massieve kist.
ik wil mijn kist graag in de volgende houtsoort :
ik wil mijn kist graag in de volgende kleur :
anders, namelijk

Ik wil opgebaard worden
in een uitvaartcentrum.
in het verzorgingshuis.
thuis.
met bezoek, voor familie en belangstellenden.
met bezoek, uitsluitend voor familie.
zonder bezoek, kist moet direct worden gesloten.

Rouwkaarten

wel verzenden.
achteraf verzenden.
niet verzenden.

Dankbetuigingen

wel verzenden.
niet verzenden.

Advertentie

niet plaatsen.
wel plaatsen in :
vooraf plaatsen.
achteraf plaatsen.

ik wil dat er een liturgie/orde van dienst wordt opgesteld.
ik wil dat alle aanwezigen ter herinnering een bidprentje mee krijgen.

Ik wil gebruik maken van volgauto’s

ja

nee

op de rouwkaart en/of in de advertentie wil ik onderstaande regels:

De rouwkaarten dienen te worden verzonden aan alle adressen die in deze wilsbeschikking staan vermeld, eventueel aangevuld met adressen die door de nabestaanden van
belang worden geacht.

Uitvoering van de uitvaart in aanwezigheid van
familie, vrienden en kennissen.
alleen naaste familie.
niemand, ik wil een uitvaart in stilte.

ik heb geen levensovertuiging.
mijn levensovertuiging is :

Ik wil dat er een rouwdienst/H. Mis wordt gehouden
in de
in de aula van het crematorium.
in de aula van het verzorgingshuis.
in de aula van het uitvaartcentrum.
Naam geestelijke :

ik laat een ieder vrij om bloemen te sturen.
ik wil alleen bloemen van naaste familie.
ik wil geen bloemen ontvangen.
Bij bloemen gaat mijn voorkeur uit naar :

kerk.

ik wens dat mensen in plaats van bloemen een donatie doen aan:
Bank/Gironummer

:

t.n.v.

:

Tijdens de plechtigheid en/of rouwdienst in de aula van het uitvaartcentrum,
crematorium of de kapel op de begraafplaats wens ik dat de volgende muziekstukken
ten gehore zullen worden gebracht (indien mogelijk):
1.
2.
3.
4.
5.

ik laat de keuze aan de nabestaanden.
ik laat de keuze aan de geestelijke/voorganger.
ik laat de keuze geheel vrij.

Na de uitvaart

koffie/thee met koekjes e.d. aanbieden.
koffie(tafel) met broodjes aanbieden.
geen consumpties aanbieden.

ik ben niet verzekerd.
ik ben totaal verzekerd voor : €
Naam maatschappij

Polisnummer

Bedrag

ik heb geen testament.
ik heb een testament, dat bewaard wordt door:

Naam notaris

:

Adres

:

Datum akte

:

ik heb een donorcodicil.
ik heb geen donorcodicil.

Ik verklaar deze wilsbeschikking geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend.

Datum

:

Plaats

:

Handtekening

:

aanvullende wensen

adressen

adressen

adressen

