
Voornaam

Achternaam

Meisjesnaam

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum en -plaats

Geloofsovertuiging

Mijn  
wensen



 ik wil graag deze sieraden om:

 deze sieraden wil ik omhouden

 deze sieraden voor sluiten van de kist aan  

de nabestaanden geven

Voorkeuren laatste verzorging:

 verzorging door familie

 lichte balseming (thanatopraxie)

 ik wil graag deze kleding aan:

Van mijn overlijden moeten de volgende personen/instellingen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht:

Associatie Uitvaartverzorging/Uitvaartverzorging IJmond, telefoon 0800 - 0375

Ik heb een donorcodicil  ja  nee

Ik heb een executeur  ja  nee

Naam:

Papieren, polissen en adressen zijn vindbaar:

Ik kies voor een:

 begrafenis op begraafplaats:

  algemeen graf

  eigen/familiegraf

  bestaand graf met nummer:

 rechthebbende:

 crematie in crematorium:

Met voorafgaand:

 een kerkdienst in:

 naam voorganger:

 een auladienst in de aula van:

 geen dienst

 anders, nl.

Mijn wensen



De opbaring zal plaatsvinden

 thuis op bed

 thuis in een kist

 in het uitvaartcentrum

 in een waaksuite van het uitvaartcentrum

 anders, nl.

De begrafenis/crematie dient te vertrekken vanaf

 thuis

 het uitvaartcentrum

 de kerk

 anders, nl.

Ik stel prijs op

volgauto’s  ja  nee

bloemen  ja  nee

rouwcirculaires  ja  nee

advertentie  ja  nee

muziek   ja  nee

sprekers  ja  nee

anders, nl.

Qua bezoek en afscheid wil ik

 alleen rouwbezoek, geen condoleance

 een condoleance met/zonder consumpties

 alleen bezoek met een gesloten kist

 anders, nl.

Op mijn uitvaart is

 iedereen welkom

 alleen de naaste familie aanwezig

 anders, nl.

Specifieke wensen betreffende mijn kist:

Specifieke wensen over de consumpties tijdens  

mijn uitvaart:

Specifieke wensen over de bloemen:

Specifieke wensen betreffende sprekers: 

Specifieke wensen over de rouwcirculaires:



Hoofdkantoor 
regio Alkmaar/Heiloo/Castricum
Edisonweg 15
1821 BN Alkmaar
tel. 0800 - 0375 of 072 - 520 47 00
www.associatieuitvaart.nl     
info@associatieuitvaart.nl

Hoofdkantoor 
regio Zaanstreek/Waterland
Roode Wildemanweg 1a
1521 PZ Wormerveer
tel. 0800 - 0375 of 075 - 647 87 47
www.associatieuitvaart.nl     
info@associatieuitvaart.nl

Specifieke wensen betreffende muziek:

Specifieke wensen betreffende grafmonument/asbestemming:

Overige wensen:

Telefoon: 0800 - 0375

Wij zijn dag en nacht bereikbaar 
om u te helpen


