Persoonlijke
uitvaartwensen

Thuis in uitvaartzorg
Voor al uw vragen en wensen rondom uw laatste afscheid
Ringallee 78 - 6891 BG - Rozendaal - T 026 361 24 14 - www.ave-verum.nl

Codicil
In dit codicil, of wilsbeschikking, kunt u uw wensen
ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.
Om het codicil rechtsgeldig te laten zijn,
moet dit eigenhandig zijn ingevuld (of geschreven),
gedateerd en ondertekend.
Legt u dit formulier bij uw familiebescheiden en
verzekeringspapieren.
Heeft u nog vragen bij het invullen of wilt u na het invullen een toetsing
op de uitvoerbaarheid van de wensen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

		
					
					
		

Thuis in uitvaartzorg

		

Carolien van Wijchen
tel
web
email

Ringallee 78
6891 BG Rozendaal
026 361 24 14
www.ave-verum.nl
info@ave-verum.nl
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Dit boekje is eigendom van
Naam

Ik heb mijn ‘gegevens en wensen betreffende mijn uitvaart’
besproken met:
Naam

Voornamen

Adres

Adres

Postcode		

Postcode en woonplaats

Woonplaats

Telefoon

Telefoon

Naam

Geboorteplaats

Adres

Geboortedatum

Postcode		

Burgelijke staat

Woonplaats

Telefoon

Gehuwd met/partner van
Weduwe/weduwnaar van

Executeur-testamentair

Eerder gehuwd met

Adres

Andere relatievorm

Postcode		

Aantal kinderen

Woonplaats

Telefoon

Nationaliteit

Degene die mijn uitvaart regelt

Geloofsovertuiging / levensbeschouwing
Hierbij verklaar ik dat de in dit boekje vermelde wensen door mij persoonlijk

Adres
Postcode		

Woonplaats

Telefoon

zijn ingevuld,
Plaats				
Handtekening

Datum

De uitvaart wordt verzorgd door:
					

Ringallee 78

					

6891 BG Rozendaal

					

Telefoon: 026-3612414

					

email: info@ave-verum.nl
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Begraven of cremeren?
Ik wil worden begraven

Gedenksteen
wel

niet

Kiest u voor een begrafenis dan zijn er diverse mogelijkheden. Een eigen grafruimte wordt doorgaans uitgegeven voor een periode van 20 jaar, waarna op
de meeste begraafplaatsen een verlenging mogelijk is.
Daarnaast is een algemeen graf mogelijk, waarin op volgorde wordt begraven.
De mogelijkheid ontbreekt dus om daarin later een ander familielid te begraven. Een algemeen graf wordt na 10 jaar ‘geruimd’.
Ik wens te worden bijgezet:
In een bestaand familiegraf c.q. grafkelder op de begraafplaats

Rechthebbende van dit graf is:
Naam

ja

nee

Hierop dient de volgende tekst te worden aangebracht:

Leverancier van de bestaande grafsteen was:

Ik wil graag een grafsteen/ -monument:
Materiaal
Vorm

Adres
Postcode		

Er is een bestaande grafmonument

Woonplaats

Telefoon

Leverancier
Hierop dient de volgende tekst te worden aangebracht:

Mijn voorkeur gaat uit naar:
Eigen graf (familiegraf) / huurgraf voor 20 jaar op de begraafplaats

Houd er rekening mee dat begraafplaatsen niet dezelfde voorschriften
voor het plaatsen van een gedenksteen hanteren. Informeer hiernaar bij

Algemeen graf voor 10 jaar op de begraafplaats

de begraafplaats of bij Ave Verum uitvaartzorg.
De herdenking voorafgaand aan de begrafenis dient plaats te vinden in:

(Andere wensen)

3

Ik wil worden gecremeerd

wel

niet

De crematie dient plaats te vinden in het crematorium:
Naam
Plaats
De plechtigheid (herdenking of afscheidsviering) hoeft niet in de aula van het
crematorium, maar kan ook op een andere locatie plaatsvinden.
De herdenking dient plaats te vinden in de aula van het
crematorium (zie hierboven)
De herdenking dient plaats te vinden op een andere locatie, nl:

Ik wil dat mijn as wordt:
bijgezet
verstrooid
Bijzetting van de urn:
in het graf van
op de begraafplaats te
in de urnengalerij/ -tuin van het crematorium
(anders)

(Andere wensen)

Verstrooiing:
op het verstrooiingsveld van het crematorium
op een zelf gekozen dierbaar plekje, te weten:

Op het gebied van asbestemming zijn er vele mogelijkheden. Naast verstrooien
kan de urn worden bijgezet in een bestaand graf, in een urnengalerij of in een
urnenkelder op de begraafplaats. Ook kunnen nabestaanden de urn met as
meenemen naar huis.
Andere tastbare herinneringen aan de overledene kunnen zijn: sierurnen,
medaillons, glasobjecten etc.
Informatie hierover kunt u opvragen bij het crematorium of bij Ave Verum
uitvaartzorg.

op zee per schip
per heliumballon (evt. met begeleidingsballonnetjes) in de lucht
(anders)

Voor uitgebreidere informatie over de mogelijkheden van asbestemming
verwijzen wij u naar onze website: www.ave-verum.nl
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Opbaring

Levensbeschouwelijke aspecten

Na het overlijden wordt de overledene meestal opgebaard, zodat er afscheid
genomen kan worden. Dit kan plaatsvinden thuis, op de eigen kamer in het verzorgingshuis, in een rouwcentrum, in de aula van de kerk of een andere locatie.
Wij beschikken over koelapparatuur om de opbaring thuis mogelijk te maken.
Ook opbaring op het eigen bed is mogelijk.
Sinds 1 januari 2010 is in Nederland een lichte balseming (thanatopraxie) voor
iedereen mogelijk, waardoor koelapparatuur vaak overbodig wordt. In sommige situaties is balseming aan te bevelen. Wij kunnen u hierover informeren
(zie ook onze website: www.ave-verum.nl).

Stelt u er prijs op de uitvaart op een levensbeschouwelijke wijze te laten verzorgen, dan is het raadzaam dit hieronder aan te geven.

Ik wens te worden opgebaard:

wel

Voorganger
Avondwake		

wel

niet

Andere wensen:

Kledingvoorkeur:

Balseming toepassen			

wel

niet

Gelegenheid om afscheid te nemen:

wel

niet

Condoleancebezoek:

wel

niet

					

Naam kerk/ kapel/ zaal

niet

Locatie van opbaring:

Andere wensen:

Ik wens voorafgaand aan mijn begrafenis/crematie een dienst.

Benaming uitvaartdienst
De benaming van de dienst voor de begrafenis of crematie kan verschillen. Is
er een geestelijke voorganger bij dan wordt er vaak over rouwdienst gesproken. Is de dienst in de kerk dan is het de dienst van Woord en Gebed of Eucharistieviering. Maar ook kan bijvoorbeeld afscheidsdienst, herdenkingsdienst,
samenkomst of afscheidsviering worden gebruikt.
De omschrijving van de dienst mag zijn:
Rouwdienst 				

Afscheidsdienst

Dienst van Woord en Gebed 		

Eucharistieviering

Herdenkingsdienst 			

Samenkomst

Plechtigheid 				

Eigen invulling nabestaanden

(anders nl:)
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Rouwbrieven

Rouwvervoer

		

Een rouwbrief behoeft niet louter informatie te bevatten over de overledene,
de plaats en het tijdstip van de uitvaart. Een rouwbrief kan een persoonlijk
karakter krijgen door een foto of een gedicht. Ook is het mogelijk zelf een
rouwbrief te ontwerpen en/of te maken.
Ik wil

wel

geen rouwbrieven

Ik wil graag de volgende tekst op de rouwbrief:

Er zijn diverse mogelijkheden van vervoer voor de dag van de uitvaart. Vanzelfsprekend kunt u voor een zwarte rouwwagen kiezen. Maar het is ook mogelijk
om grijze of witte rouw- en volgwagens in te zetten.
Het is niet wettelijk verplicht om in een rouwauto vervoerd te worden. U kunt
ook kiezen voor een ander vervoersmiddel, zoals een rouwkoets (zwart of wit),
een oldsmobile, de Rolls-Royce, de uitvaartbus, een truck, een motor of zelfs
uw eigen vervoermiddel. Op onze website, www.ave-verum.nl, kunt u de mogelijkheden bekijken.
Rouwauto		

wel

niet

wel

niet

Kleur rouwauto
Ander vervoer, nl:
Ik heb een eigen ontwerp gemaakt / foto uitgekozen. Dit is op te vragen bij:

Rouwvolgauto’s
Kleur volgauto’s
Aantal volgauto’s
Passagiers volgauto’s

Rouwadvertenties			
Ik wil

wel

geen rouwadvertenties

In de volgende landelijke/ regionale/ plaatselijke bladen:
1

Andere wensen:

2
3
Gebruik de tekst van de rouwbrief

wel

niet

Anders:

6

Kist of wade		

Bloemen

Er zijn diverse soorten kisten van verschillende houtsoorten, modellen, kleuren,
en stijlen: basic, eco, modern, kunstzinnig, klassiek en luxe. Natuurlijk zijn er
ook milieuvriendelijke alternatieven, in traditionele of andere vorm, gemaakt
van bijvoorbeeld: vilt, wol, wilgentenen, karton of bamboe.
Bij de wet is het niet meer verplicht om in een rouwkist begraven of gecremeerd te worden. Een persoonlijk alternatief kan zijn in een wade (doek) op
een draagplateau. Het draagplateau kan ook worden gesloten.
Een kist, draagplateau of wade mag ook zelf gemaakt worden. Het is dan wel
belangrijk de juiste maatvoering te hanteren. Het is ook mogelijk de kist te
beschilderen of te versieren. Voor meer informatie zie: www.ave-verum.nl.

U kunt laten weten of u bloemen (in een bepaalde kleur) op uw uitvaart wilt of
juist “liever geen bloemen” . U kunt ervoor kiezen het aan bloemen te besteden
geld te laten overmaken op de rekening van een door u geselecteerde instelling.

Ik kies voor een		

kist

Ik houd van bloemen, vooral van:

wade met draagplateau
Bij mijn uitvaart liever geen bloemen

Type en/of kleur:

Andere wensen:

Ik zou het op prijs stellen indien het te besteden geld aan bloemen
wordt gestort op de rekening van:

Wie dragen de kist

de medewerkers van Ave Verum uitvaartzorg

			

zes familieleden en / of vrienden, te weten:
Andere wensen:

Kist laten dalen/ aan het oog onttrekken:
				

wel

				

niet

				

zoals de nabestaanden wensen
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Muziek		

Genodigden en toespraken

Met de keuze van muziek kunt u uw uitvaart verpersoonlijken. Hier kunt u aangeven welke muziek er gedraaid of gespeeld dient te worden. U doet er goed
aan de uit te voeren muziek precies aan te geven.
Een live-uitvoering van uw favoriete muziek behoort tot de mogelijkheden,
van een solist tot een heel koor of orkest. Misschien is er een een familielid of
vriend(in) die iets voor u kan spelen/zingen.

De invulling van de afscheidsviering bepaalt voor een belangrijk deel het persoonlijke karakter van de uitvaart. Wat wordt er gezegd of gedaan en door wie.
Ook bij een kerkelijke uitvaart kunnen familie en vrienden een bijdrage leveren
aan de dienst, waardoor de uitvaart toch een persoonlijk karakter krijgt.
Misschien wilt u zelf een boodschap achterlaten en/of een eigen tekst laten
voorlezen. Of misschien wilt u uw uitvaart in besloten kring of in stilte.

Ik wil graag dat onderstaande nummers ten gehore worden
gebracht:
1
2
3

De uitvaart zal plaatsvinden		

in besloten kring (‘in stilte’)

					

zonder beperkingen

					

geen voorkeur

Sprekers/ toespraken		

wel

niet

Toelichting genodigden:

4
5
Live-muziek
		
instrumentaal/ instrument:
		
vocaal		
koor

					
(voeg een lijst van personen toe die zeker moeten worden uitgenodigd)
solist
Toelichting sprekers:

Liever geen muziek

Ik wil dat als afscheid het volgende wordt voorgelezen:

Andere wensen:
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Consumpties na de plechtigheid

Testament

Meestal vindt de condoleance plaats op de begraafplaats of in het crematorium. U kunt ook voor een andere locatie kiezen, zoals uw eigen huis, een restaurant of een verenigingsgebouw.
Ook het karakter van de condoleance kunt u zelf bepalen. Gaat de voorkeur
uit naar een formeel of informeel samenzijn. In stilte of met muziek, met of
zonder catering. Misschien wilt u (een beperkt aantal mensen) een maaltijd
aanbieden.

Er is een testament

Ik wil graag uitnodigen

familie

Telefoon

				

familie/ vrienden

				

alle aanwezigen

				

(anders, nl:)

wel		

niet

Notaris:
Naam
Adres
Postcode		

Woonplaats

Donorcodicil
Er is een donorcodicil aanwezig		

ja

nee

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de
Locatie voor condoleance

op de begraafplaats / bij het crematorium

				

(anders, nl:)

medische wetenschap (formulieren bijgevoegd)
Ik geef toestemming tot orgaantransplantatie (donor codicil bijgevoegd)
		

Uitserveren tijdens condoleance

koffie/ thee/ frisdrank

					

wijn/ borrel

					

hapjes, te weten:

Verdere bijzonderheden:
		

			
					

(anders, nl:)

(br0od)maaltijd aanbieden aan:

Toelichting:
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Verzekeringen

Overige persoonlijke wensen en aanwijzigingen
voor het regelen van mijn begrafenis/ crematie

Maatschappij
Polisnummer
Verzekerd bedrag
Maatschappij
Polisnummer
Verzekerd bedrag
Maatschappij
Polisnummer
Verzekerd bedrag
Depositostorting bij Bank
Rekeningnummer
Gemachtigd voor deze rekening is
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Adreslijst tbv rouwbrieven (vul deze aan en voeg hierbij)

Adreslijst tbv rouwbrieven (vul deze aan en voeg hierbij)

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Naam

Naam

Adres

Adres

Postcode		

Woonplaats

Postcode		

Woonplaats

Woonplaats

Woonplaats

Woonplaats

Woonplaats

Woonplaats

Woonplaats
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