
Achternaam 

Voornaam voluit 

Adres 

Postcode 

Geboorte plaats 

Nationaliteit 

Godsdienst, geloofs- of levensovertuiging 

Telefoonnummer 

Email 

Extra gegevens 

Achternaam 

Voornaam voluit 

Adres 

Postcode 

Geboorte plaats 

Nationaliteit 

Godsdienst, geloofs- of levensovertuiging 

Telefoonnummer 

Email 

Extra gegevens 

Geslacht   Man       Vrouw

Woonplaats 

Geboorte datum 

Burgerlijke staat

Geslacht   Man       Vrouw

Woonplaats

Geboorte datum 

Burgerlijke staat

Uw gegevens

Partner gegevens
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www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl



Waar wilt u begraven worden?

 In een bestaand graf

 In een nieuw graf

 In een algemeen graf

 Naam begraafplaats      te

Waar wilt u gecremeerd worden?

 Naam crematorium     te 

Gebruik koffie kamer            ja     nee
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Ik heb een testament?

Ik wil dat mijn lichaam wordt

Personen/Instanties die direct op de hoogte gebracht moeten worden:

Nee

Ja, bij notaris

 Begraven   Gecremeerd

te

Notaris

Persoonlijke wensen:

Berichtgeving

Naam

Adres 

Telefoonnummer 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer

Naam

Adres 

Telefoonnummer 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer
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Wat dient er met uw as te gebeuren?

 Uitstrooien op het terrein van het crematorium

 Uitstrooien op zee

 Bijzetten in een bestaand graf

 Keuze nabestaanden

 Bijzetten in een columbarium

 Bijzetten in een urnengraf

 Uitstrooien op een andere plek, namelijk

De uitvaart

 Openbaar

 Besloten kring

Kist

 Standaard kist

 Anders, namelijk 

 keuze nabestaanden

Opbaring

 Opbaring in het rouwcentrum

 Opbaring thuis

 Keuze nabestaanden

Rouwkaart

 ja

 nee

 Keuze nabestaanden



Advertentie in de krant?

 Ja

 Nee

 Keuze nabestaanden

Naam krant

Vervoer

 Zwarte rouwauto

 Andere kleur   grijs  wit  bordeaux  marine blauw

 Volg auto, ja aantal 

 Keuze nabestaanden

 Ander vervoer namelijk

Bloemen

 Ja

 Nee

 Keuze nabestaanden

Ik verklaar dit wensenformulier geheel vrijwillig te hebben ingevuld en ondertekend.
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Datum:

Plaats:

Handtekening:


	Geslacht: Off
	Woonplaats: 
	Geboorte datum: 
	Postcode: 
	Burgerlijke staat: 
	Geboorte plaats: 
	Nationaliteit: 
	Godsdienst geloofs of levensovertuiging: 
	Telefoonnummer: 
	Email: 
	Extra gegevens: 
	Woonplaats_2: 
	Geboorte datum_2: 
	Postcode_2: 
	Burgerlijke staat_2: 
	Geboorte plaats_2: 
	Nationaliteit_2: 
	Godsdienst geloofs of levensovertuiging_2: 
	Telefoonnummer_2: 
	Email_2: 
	Extra gegevens_2: 
	Ja bij notaris: 
	te: 
	Naam: 
	Naam_2: 
	Adres_3: 
	Adres_4: 
	Telefoonnummer_3: 
	Telefoonnummer_4: 
	Naam_3: 
	Naam_4: 
	Adres_5: 
	Adres_6: 
	Telefoonnummer_5: 
	Telefoonnummer_6: 
	Waar wilt u begraven worden: In een algemeen graf
	Naam begraafplaats: 
	te_2: 
	Naam crematorium: 
	te_3: 
	ja: Off
	nee: Off
	Wat dient er met uw as te gebeuren: Uitstrooien op het terrein van het crematorium
	Kist: Off
	Opbaring: Off
	Rouwkaart: Off
	Advertentie in de krant: Off
	Naam krant: 
	Vervoer: Volg auto ja aantal
	grijs: Off
	wit: Off
	bordeaux: Off
	marine blauw: Off
	Bloemen: Off
	Datum: 
	Voor & Achternaam: 
	Ander vervoer namelijk: 
	Aantal volgauto's: 
	Anders: 
	Plaats: 
	Achternaam: 
	Achternaam_2: 
	Voornaam voluit: 
	Voornaam voluit_2: 
	Adres: 
	Geslacht_2: Vrouw_2
	Ik wil dat mijn lichaam wordt: Gecremeerd
	De uitvaart: Openbaar


