
WENSENFORMULIER  
 

VAN

 
_________________________________________



Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en biedt u de 
mogelijkheid om de meest voorkomende wensen rond het 
afscheid en de uitvaart vast te leggen voor later. 
Door het invullen van dit formulier helpt u uw naasten, 
door nu al antwoord te geven op belangrijke vragen die later 
onvermijdelijk zullen worden gesteld. 
Een besluit, dat voor u en uw naasten een geruststelling kan 
betekenen. 
Lees dit wensenformulier eerst rustig door voordat u uw wensen 
gaat invullen. 
Neem ook de tijd om uw antwoorden te overwegen.
Het is begrijpelijk dat u niet overal bij stil wilt staan, vult u dan 
alleen in wat u in wilt vullen. 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit 
formulier, neem dan gerust contact op met ons. 
Van uw wensenformulier kan een kopie worden bewaard bij 
Tadema Uitvaartzorg.
U kunt dat aangeven bij de ondertekening.
Wilt u uw wensen aanpassen? Vraag dan een nieuw 
wensenformulier, of download die van onze website: 
www.tademauitvaartzorg.nl
Wij adviseren u om aan de hand van uw wensen na te gaan of 
uw voorzieningen (uitvaartpolissen e.d.) voldoende zijn om 
uw wensen te realiseren. Wij kunnen de kosten eenvoudig 
voor u begroten.

Roelof Tadema
Tadema Uitvaartzorg



HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

Ondergetekende

 Persoonlijke  gegevens

Naam    _______________________
Voornamen   _______________________
Adres    _______________________
Postcode/woonplaats  _______________________
Telefoon   _______________________
Geboortedatum  _______________________
Geboorteplaats  _______________________

Geloofsovertuiging  _______________________  
  
Naam huisarts   _______________________
Adres    _______________________
Telefoon   _______________________

Donorregistratieformulier ingevuld     Ja  Nee
Hersencodicil ingevuld                Ja  Nee

Bij overlijden direct waarschuwen:
Naam   _______________________ 
Adres   _______________________ 
Woonplaats  _______________________ 
Tel.nummer  _______________________ 



Naam   _______________________ 
Adres   _______________________ 
Woonplaats  _______________________ 
Tel.nummer  _______________________ 

Gewenste uitvaartverzorg(st)er
Naam   _______________________ 
Adres   _______________________ 
Woonplaats  _______________________ 
Tel.nummer  _______________________ 

 Uitvaartverzorging

	 Ik heb een uitvaartverzekering
	  Ja    Nee

 Uitvaartverzekeraar:
 Naam   _______________________
 Adres   _______________________
 Telefoon  _______________________
 
	 Ik heb een testament   
	   Ja   Nee

 Door notaris  _______________________ 
 Adres   _______________________
 Telefoon  _______________________ 

 Ik heb een executeur testamentair   
	  Ja   Nee

 Naam    _______________________
 Adres   _______________________ 
 Telefoon  _______________________



 De begrafenis of crematie

Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word:
 begraven            gecremeerd

Begraven
Ik wil begraven worden in een    
 algemeen graf   eigen/familiegraf

Naam begraafplaats  _______________________
Adres    _______________________  
 
Ik heb het eigen/familiegraf al uitgezocht c.q. aangeschaft
 nee
 ja  vak ________  Nummer ________

Wensen t.a.v. de grafsteen/monument:  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________

Crematie
Ik wens dat mijn uitvaart plaatsvindt in:
Naam crematorium  _______________________
Adres    _______________________



 De opbaring

 Ik wens dat mijn lichaam wordt overgebracht naar/ 
      opgebaard in:
  het woonhuis/sterfhuis
  in het uitvaartcentrum
  in het verzorgingstehuis/verpleeghuis
  in het ziekenhuis
	  anders, nl. _______________________

	 Ik wens bij de opbaring de volgende kleding te dragen:
      Kleding   _______________________
      Juwelen/bril etc.      _______________________

	 Ik heb de volgende wensen m.b.t. de kist:

  massief hout    (soort:____________________)  
  spaanplaat      (fineersoort:________________)

 Ik wens dat de kist
  onmiddellijk wordt gesloten
  op het laatste moment wordt gesloten
	  en dat voor het sluiten van de kist mijn juwelen 
 en bril (e.d.) van mijn lichaam worden genomen

	 Tussen het moment van overlijden en de uitvaart is er
  nog gelegenheid om afscheid te nemen
  geen gelegenheid meer om afscheid te nemen



 Tijdens de plechtigheid

 De plechtigheid dient te geschieden
  met belangstellenden
  in besloten kring

 er wordt een kerkdienst gehouden door:  
  dominee
  priester
  anders, nl. _________________________

 er wordt een dienst gehouden door: 
  humanistisch uitvaartbegeleid(st)er
  anders, nl. _________________________

 De (kerk)dienst wordt gehouden in:
     gebouw :   _______________________
     adres:   _______________________
 

Ik wens dat het vervoer van mijn lichaam geschied met
  een rouwauto (grijs/zwart)
  anders, nl.   _______________________

 Ik wens 
  geen muziek
  muziek via de aanwezige apparatuur
	  begeleiding door organist
  anders, zo mogelijk uit te voeren door : 
 ___________________________________



Ten gehore dient gebracht te worden:
_____________________________________________
Ik stel prijs op   geen toespraken
    wel toespraken

 Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen  
	  Ja   Nee

 Bij begraven wens ik dat de kist aan het eind van de
     plechtigheid
  op het graf blijft staan en later daalt
  direct in het graf daalt
	  tot maaiveld daalt

 Voor de condoleance voor en/of na mijn
     uitvaartplechtigheid heb ik speciale wensen
  Ja   Nee

 dat zij plaatsvindt in de koffiekamer van 
	  de kerk
  het uitvaartcentrum
  de begraafplaats
  het crematorium
  in: __________________________________
                  te: __________________________________

	  ik wens dat de aanwezige belangstellenden na
     de plechtigheid behalve koffie en thee
	  wel andere consumpties krijgen aangeboden, nl.
 ________________________________________
	  geen andere consumpties krijgen aangeboden



 Asbestemming

 Ik wens dat mijn as wordt verstrooid 
  Ja   Nee
	  indien mogelijk op de volgende plek: 
 ___________________________________
  op het verstrooiveld bij het crematorium
  op zee vanaf een boot
  over zee vanuit een vliegtuig

 Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de verstrooiing
	  Ja   Nee

 Ik wens dat mijn as wordt bijgezet
	  in het columbarium bij crematorium
 _____________________ te _____________
	  in de algemene nis tot nadere beslissing van mijn 
 nabestaanden
	  in het familiegraf op begraafplaats 
 ______________________ te _____________
	  in het columbarium op begraafplaats 
 ____________________ te _____________
  in een algemeen graf of eigen urnengraf
  mijn as moet worden overgedragen aan mijn 
 nabestaanden

 Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de bijzetting
 Ik heb andere wensen t.a.v. mijn definitieve asbestemming en wel 
de volgende:
_______________________________________________________
_______________________________________________________



 Aanvullende wensen

 Ik wens advertenties in kranten      Ja     Nee
     Naam kranten: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden 
     verzonden 
	  Ja (zie evt. adressenlijst)                Nee

 Ik wens dat o.a. de volgende tekst daarin wordt opgenomen:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Overige

 Bij crematie is het van belang te weten of u een pacemaker draagt            
  Ja   Nee

Overige wensen
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________



Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en biedt u de 
mogelijkheid om de meest voorkomende wensen rond het 
afscheid en de uitvaart vast te leggen voor later. 
Door het invullen van dit formulier helpt u uw naasten, 
door nu al antwoord te geven op belangrijke vragen die later 
onvermijdelijk zullen worden gesteld. 
Een besluit, dat voor u en uw naasten een geruststelling kan 
betekenen. 
Lees dit wensenformulier eerst rustig door voordat u uw wensen 
gaat invullen. 
Neem ook de tijd om uw antwoorden te overwegen.
Het is begrijpelijk dat u niet overal bij stil wilt staan, vult u dan 
alleen in wat u in wilt vullen. 
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van dit 
formulier, neem dan gerust contact op met ons. 
Van uw wensenformulier kan een kopie worden bewaard bij 
Tadema Uitvaartzorg.
U kunt dat aangeven bij de ondertekening.
Wilt u uw wensen aanpassen? Vraag dan een nieuw 
wensenformulier, of download die van onze website: 
www.tademauitvaartzorg.nl
Wij adviseren u om aan de hand van uw wensen na te gaan of 
uw voorzieningen (uitvaartpolissen e.d.) voldoende zijn om 
uw wensen te realiseren. Wij kunnen de kosten eenvoudig 
voor u begroten.

Roelof Tadema
Tadema Uitvaartzorg



Voorthuizerstraat 53
3881 SC Putten

0341-363366 l 06-51754392

E-mail: roelof@tademauitvaartzorg.nl
www.tademauitvaartzorg.nl


