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Mijn uitvaartwensen 
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Voor u ligt het document ‘Mijn uitvaartwensen’. 
Met dit praktische hulpmiddel kunt u, wanneer u dat wilt, 
uw persoonlijke uitvaartwensen vastleggen. 
 
In ‘Mijn uitvaartwensen’ kunt u niet alleen aangeven of u begraven 
of gecremeerd wilt worden; ook al uw overige wensen kunt u hierin 
registreren. Het zal voor uw nabestaanden een gerust gevoel geven 
om, wanneer de tijd daar is, naar uw wensen te kunnen handelen. 
 
‘Mijn uitvaartwensen’ is geheel vrijblijvend. Aan u de keuze welke 
onderdelen u wilt invullen. Uiteraard kunt u uw uitvaartwensen  
altijd wijzigen.  
 
Na het invullen bent u niet verplicht om uw uitvaart door  
Josten-van Arendonk Uitvaartzorg te laten uitvoeren. Natuurlijk 
zijn wij ten allen tijde bereid om u te adviseren en te informeren 
over alle mogelijkheden. Tevens kunnen wij u kosteloos een 
indicatie van de uitvaartkosten verstrekken. 
 
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 
We helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen via 
info@jostenvanarendonk.nl of telefonisch: 0161 850 299 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 

Marleen Josten-van Arendonk 

mailto:info@jostenvanarendonk.nl


 

Afschrift van het originele document ten behoeve van: 

 Josten-van Arendonk Uitvaartzorg 
 Andere, namelijk 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
 

Dit document is door mij vastgelegd om als uitgangspunt te dienen  
bij het regelen en het uitvoeren van mijn uitvaartwensen. 

 
Datum_________________________________________________ 
 
 
Handtekening ___________________________________________ 
 
 

 Artikel 18 van de Wet op de lijkbezorging: 
“De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens   
  van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” 



 

Persoonlijke gegevens 

 
Naam 
______________________________________________________ 
Voornamen 
______________________________________________________ 
Geboortedatum 
______________________________________________________ 

 Geboorteplaats 
______________________________________________________ 

 Adres 
______________________________________________________ 

 Postcode en woonplaats 
______________________________________________________ 

 Telefoonnummers 
______________________________________________________ 

 Emailadres 
______________________________________________________ 

 Geslacht  man  vrouw 
 
Burgerlijke staat 
 gehuwd/geregistreerd partnerschap 
 samenwonend met 
 weduwe/weduwnaar van 
 Naam partner 
 ___________________________________________________ 

 
  ongehuwd



 

1. VOOR OVERLIJDEN 

 
Nalatenschap 
 
 ik heb een testament opgemaakt bij notariskantoor 
 (naam en plaats) 
 ____________________________________________________ 
 

 I.v.m. te vervullen formaliteiten kunnen de namen van  
 uw ouders nodig zijn 

 Vader 
 ____________________________________________________ 
 Moeder 
 ____________________________________________________ 
 ik heb een codicil opgemaakt 
 het codicil is opgeborgen (plaats in huis) 
 ____________________________________________________ 
  
 ik heb een executeur testamentair benoemd 
 Naam 
 ____________________________________________________ 
 Voornamen 
 ____________________________________________________ 

  Adres 
 ____________________________________________________ 
 Postcode en woonplaats 
 ____________________________________________________ 
 Telefoonnummers 
 ____________________________________________________ 

 



 

Mijn wens is dat mijn uitvaart wordt geregeld door: 

 mijn executeur testamentair 
 iemand anders 
 geen voorkeur 
 
 Naam 
 ____________________________________________________ 

 Voornamen 
 ____________________________________________________ 

 Adres 
 ____________________________________________________ 

 Postcode en woonplaats 
 ____________________________________________________ 

 Telefoonnummers 
 ____________________________________________________ 

 Relatie tot mij 
 ____________________________________________________ 

 ik laat legaten na aan 
 Naam 
 ____________________________________________________ 



 

Verzekeringspapieren, medische gegevens 
 
 ik heb een uitvaartverzekering 
 Naam verzekeringsmaatschappij 

     _____________________________________________________ 

 Polisnummer(s) – eventueel met verzekerd bedrag            
 ______________________verzekerd bedrag ____________euro 
 
 ik heb een deposito gestort 
 Bij wie is het deposito gestort? 
 ____________________________________________________ 
 Depositonummer en bedrag 
 _______________________depositobedrag  ____________euro 

 ik heb een donorcodicil opgemaakt 
 ik heb mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld 

Afspraken hierover zijn gemaakt met (naam ziekenhuis/instantie) 
 ____________________________________________________ 
Telefoonnummer 
____________________________________________________ 
 

 ik draag een pacemaker 
Aanvullende eigen wensen of toelichting 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

2. BIJ OVERLIJDEN 

  
 Verzorging en opbaring 
 

 Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door: 
  Josten-van Arendonk Uitvaartzorg, tel. 0161-850299 

  anders, namelijk   
 ______________________________________________________ 
 

  ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
 Mijn wensen met betrekking tot het verzorgen en opbaren 
  ik wil graag thuis opgebaard worden 
  ik wil worden opgebaard in een uitvaartcentrum 
  ik laat mijn nabestaanden beslissen 
  anders, namelijk 

 ____________________________________________________ 
 

Aanvullende eigen wensen met betrekking tot  
verzorging en opbaring 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

Rouwbezoek 

  ik geef de voorkeur aan een opbaring met gesloten kist 
  ik geef de voorkeur aan een opbaring met open kist 
  ik geef de voorkeur aan een opbaring op een bed 
  ik laat mijn nabestaanden beslissen 
 
 
 Mijn wensen met betrekking tot bezoek tussen het moment 
 van overlijden en de uitvaart 
  alleen rouwbezoek voor familie 
  rouwbezoek voor familie en belangstellenden 
  rouwbezoek stel ik niet op prijs 
  ik laat mijn nabestaanden beslissen 
 

 Aanvullende eigen wensen of toelichting 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 



 

3. REGELEN UITVAART 

  
 Uitvaart 

 
Ik wens een uitvaart 
 in stilte* 

  in besloten kring met 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

      * Een uitvaart in besloten kring, pas na de uitvaart wordt de omgeving geïnformeerd. 

 
 met belangstellenden 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 
Aankondigingen / rouwdrukwerk 

 Mijn wensen met betrekking tot de aankondiging van mijn overlijden 
  rouwbrieven/kaarten 

Mijn voorkeur gaat uit naar 
 neutraal 
 modern 
 klassiek 
 eigen ontwerp 
 ik laat mijn nabestaanden beslissen 

Eventueel gewenste tekst/uitvoering 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

Advertentie 
  dagblad(en), namelijk 
      _____________________________________________________ 
  geen advertentie 
 
 Gedachteniskaartjes 
  ja, mijn voorkeur gaat uit naar 
      _____________________________________________________ 

Eventueel gewenste tekst/uitvoering 
_____________________________________________________ 

  geen voorkeur 
  niet gewenst 
 
 Kist en aankleding 
 Wensen met betrekking tot de kist 
  ik laat dit over aan mijn nabestaanden 
  ik maak een keuze uit de collectie van Josten-van Arendonk 
             Uitvaartzorg, namelijk 
      _____________________________________________________ 
  ik wens geen kist, maar 
      _____________________________________________________ 
 
 Ik heb andere/aanvullende wensen voor mijn kist 
 
 Uitvoering 

 strakke vorm 
 klassiek 
 modern design 
 geen voorkeur 
 overige wensen 
     _____________________________________________________ 



 

 Kleur 
 licht hout 
 donker hout 
 wit 
 geen voorkeur 
 overige wensen 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
Materiaal 
 eiken 
 mahonie 
 vuren ongelakt 
 kersen 
 riet 
 karton 
 geen voorkeur 
 overige wensen 
     ____________________________________________________ 
 
Beslag 
 hout 
 metaal 
 geen voorkeur 
 overige wensen 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

 bloemversiering in de kist 
 Voorkeur soort bloemen 
 _____________________________________________________ 
 kruisje op de kist 
 met corpus 
 zonder corpus 

 
 kistbekleding/kistkleed 
 Wensen 
 _____________________________________________________ 
 Gewenste voorwerpen in of bij de kist 
 _____________________________________________________ 

 
Bloemen 
 ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart 
 Mijn voorkeur gaat uit naar 
 Soort bloemen 
 _____________________________________________________ 
 Kleur 
 _____________________________________________________ 
 Andere wensen 
 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 ik stel geen prijs op bloemen 
 ik stel het op prijs dat het te besteden geldbedrag aan bloemen 

wordt gestort op rekening van   
____________________________________________________ 

 



 

 Vervoer 
Speciale wensen rouwauto 
 standaard rouwauto 
 anders, namelijk 

____________________________________________________ 
Volgauto’s 
 ja 
 nee 
 Voor(namen van personen) 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
 Overige wensen (route, kleur auto’s) 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

4. DE PLECHTIGHEID 

Kerkelijke uitvaart 
 
 ik wens een kerkelijke uitvaart 
 Mijn geloofsovertuiging is 
     _____________________________________________________ 
 Voorkeur voor kerk of aula   
     _____________________________________________________ 
 Voorkeur voor pasto(o)r of predikant   

      _____________________________________________________ 
 avondwake 
 Aanvullende wensen kerk-auladienst 
     _____________________________________________________ 
 
Sprekers bij de plechtigheid 
 bij mijn uitvaart wens ik geen sprekers 
 bij mijn uitvaart stel ik prijs op sprekers 
 Bijzonderheden: 
     _____________________________________________________ 
 
Ik wil graag dat mijn kist begeleid of gedragen wordt door 
 professionele dragers of draagsters 
 familie of vrienden 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
Muziek en opnames 
 bij mijn uitvaart wens ik muziek 
 ik wens geen muziek 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 

 



 

 mijn voorkeur heeft de volgende muziek 
     _____________________________________________________ 
 live muziek door  

_____________________________________________________ 
 
Mijn wens is dat er een opname wordt gemaakt van de plechtigheid 
 geluidsopname (CD) 
 filmopname (DVD) 
 fotoreportage 

 
Consumpties 
 
Ik wens consumpties na de uitvaartplechtigheid 
 koffie/thee/frisdrank met iets erbij 
 belegde broodjes 
 koffietafel 
 Specifieke wensen met betrekking tot dranken en consumpties 
 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 
  Voorkeur voor locatie 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 



 

5.  CREMEREN OF BEGRAVEN 

 
Keuze cremeren of begraven 
 ik wens te worden gecremeerd 
 ik wens te worden begraven 
 ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden 

 
Crematie 
 ik heb een voorkeur voor een crematorium, namelijk 
     _____________________________________________________ 

 
Asbestemming en nagedachtenis 
 
Ik wil mijn as laten bijzetten 
 in een urnenmuur 
 in een urnentuin 
 in een bestaand graf, namelijk 
     _____________________________________________________ 
 in de algemene nis van het crematorium (geen bezoek mogelijk) 
 thuis 
 anders, namelijk 
     _____________________________________________________ 
 ik wens dat mijn as in een sierurn wordt bewaard 
 ik wens een monument (voor de urnentuin) 
 ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn of sieraad ter 

nagedachtenis wordt bewaard 
Speciale wensen met betrekking tot sierurn, monument, mini-urn  
of sieraad 

 _____________________________________________________ 
 



 

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid 
 op zee, per vliegtuig 
 op zee, per schip 
 op het verstrooiterrein van het crematorium 
 op nationaal verstrooiterrein delhuyzen / hoge veluwe 
 op een door mijzelf gekozen plaats, namelijk 
     _____________________________________________________ 
 anders, namelijk 
     _____________________________________________________ 

 
 in aanwezigheid van mijn nabestaanden 
 ik wens dat er een gedenkplaat/steen komt op het terrein  

van het crematorium 
 ik wil dat (een deel van) mijn as in een mini-urn of sieraad  

ter nagedachtenis wordt bewaard 
  Speciale wensen m.b.t. een gedenkteken, mini-urn of sieraad 
 _____________________________________________________ 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
Begrafenis 
 ik heb voorkeur voor een begraafplaats, namelijk 
     _____________________________________________________ 
 
Ik wens een 
 nieuw graf 
  

 Graftermijn 
 20 jaar 
 30 jaar 
 40 jaar 
 onbepaalde tijd (indien mogelijk) 



 

 bijzetting in een bestaand/gereserveerd graf 
 In dit graf is reeds begraven 

Naam 
_______________________________________________________ 
Geboortedatum 
_______________________________________________________ 
Overlijdensdatum 
_______________________________________________________ 
Grafnummer 
_______________________________________________________ 
Leverancier bestaande grafsteen 
_______________________________________________________ 
 
Gedenksteen of monument (bij begrafenis) 
 ik wens een gedenksteen op mijn graf 
 Speciale wensen gedenksteen 
 _____________________________________________________ 
 Tekst gedenksteen 
 _____________________________________________________ 
 
Ceremonie bij het graf 
 ik wens nog spreker(s) bij het graf 
 ik wens nog muziek bij het graf 
 ik laat de keuze over aan mijn nabestaanden 
 
Defileren met 
 strooibloemen 
 schepje zand 
 anders, namelijk 

____________________________________________________ 



 

RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 



 

VOORLOPIGE OPGAVE VAN KOSTEN 

m.b.t. de uitvaart van:_________________________________________  Datum:________ 
Het regelen van de uitvaart, het verzorgen van de vereiste formaliteiten, de bezorg-
kosten van een kist, condoleanceregister, administratiekosten, begeleiding van de 
uitvaart, benodigd personeel en een rouwauto  
 
Kistmodel____________________________________ €_____________ 
Kosten mortuarium ziekenhuis €_____________ 
Overbrengen naar uitvaartcentrum €_____________ 
Kosten uitvaartcentrum  €_____________ 
Kosten rouwbezoek €_____________ 
Bloemen in de kist bij opbaring €_____________ 
Bloemstukken €_____________ 
Thuisopbaring €_____________ 
____rouwbrieven met enveloppen, model:____________ €_____________ 
____postzegels à € ______________________________ €_____________ 
____gedachteniskaartjes, model: ___________________ €_____________ 
Advertentie_________________________________       ± €_____________ 
Bewijs van overlijden  €_____________ 
TNT verzendset, aantal:___________________________   €_____________ 
_____Volgwagen(s) €_____________ 
Uitvaartdienst kerk/aula ± €_____________ 
Grafmaken                                                                                 ± €_____________ 
Grafrechten voor 20 jaar                                                         ± €_____________ 
Koffietafel                                                                                   ± €_____________ 
Crematie  €_____________ 
Toeslag crematie op zaterdag of extra tijd aula/koffiekamer €_____________ 
Kosten asbestemming €_____________ 
Consumpties crematorium                                                       ± €_____________ 
_____________________________________________________________ 
Totaal                                                                                           ± €_____________ 
De voornoemde prijzen gelden op de dag van afgifte van deze begroting en zijn bedoeld als indicatie 
voor de uiteindelijke kosten. Aan deze kostenbegroting kunnen geen rechten worden ontleend. 






