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Het wensenboekje, 
hierin kan u in grote lijnen vastzetten  hoe de uitvaart er later moet gaan uitzien. 
Dit gebruiken we dan als leidraad voor de uitvaart. 

Het is mogelijk om via deze site uw wensen vast te leggen.
Vul zoveel mogelijk gegevens in. U kunt of wilt misschien niet alle gegevens invoeren, 
maar hoe meer gegevens u invult hoe makkelijker het is voor uw nabestaanden. 
Na het invullen print u de lijst uit of verzend u hem naar Uitvaart de Keerkring met 
het verzoek deze voor u in het archief te bewaren. U krijgt dan ook een exemplaar 
thuisgestuurd om te bewaren. 

Persoonlijke gegevens:
Voornamen voluit: …………………………………………………………………………..
Roepnaam:………………………………………………………………………………………
Achternaam:…………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………
Geboorteplaats:  ………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………….
Postcode:………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:……………………………………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………….
BSN:…………………………………………………………………………………………………

Gegevens partner:
Partner van:…………………………………………………………………………
Geboortedatum partner:………………………………………………………………….
Geboorteplaats partner:…………………………………………………………………..
Adres partner: …………………………………………………………………………………
Postcode partner:……………………………………………………………………………
Woonplaats partner:…………………………………………………………………….
Telefoon partner: ………………………………………………………………………….

Gegevens ouders: 
Naam van mijn vader: ……………………………………………………………………
Mijn vader is overleden:     ja/nee
Naam van mijn moeder: ………………………………………………………………..
Mijn moeder is overleden: ja/nee
Aantal kinderen:……………………………………………………………………………
Waarvan minderjarig: ………………………………………………………………….
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Huisarts: 
Naam huisarts: ……………………………………………………………………………
Adres huisarts: ……………………………………………………………………………
Telefoon huisarts: ………………………………………………………………………..

De contactpersoon voor het regelen van mijn  uitvaart is:
Naam regelen: ………………………………………………………………………………
Adres regelen: ………………………………………………………………………………
Postcode regelen:………………………………………………………………………….
Woonplaats regelen: …………………………………………………………………….
Telefoon regelen: ………………………………………………………………………….
Relatie regelen:……………………………………………………………………………..
BSN regelen: …………………………………………………………………………………

Ik heb een testament of codicil vastgelegd bij een notaris:
Testament of codicil: ja/nee
Naam notaris: ………………………………………………………………………………
Adres notaris: ……………………………………………………………………………..
Postcode notaris: ……………………………………………………………………….
Woonplaats notaris:…………………………………………………………………..
Telefoon notaris: ………………………………………………………………………..
Tel.buiten kantoor uren:……………………………………………………………..

De opbaring
Na mijn overlijden wens ik opgebaard te worden in: woonhuis/uitvaartcentrum
Te: ………………………………………………………………………………………………………
Toelichting: ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil gebruik maken van een familiekamer: ja/nee
Van:……………………………………………………………………………………………
Ik wil opgebaard worden: op bed/in de kist/anders……………………
Voorkeur voor kist:…………………………………………………………………….
Voorkeur voor kleding: ……………………………………………………………..
Ik wil mijn bril en of eventuele andere sieraden dragen: ja/nee/namelijk
Namelijk:…………………………………………………………………………………….
Ik wil een thanatopraxie behandeling: ja/nee/geen voorkeur
Ik wil een pacemaker: ja/nee
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Drukwerk 
Rouwbrieven: ja/nee
Adressen door: de familie/uitvaart de Keerkring 
De adressenlijst ligt:…………………………………………………………………..
Rouwadvertentie in: ………………………………………………………………….
Dankbetuigingkaartjes: ……………………………………………………………..
Dankbetuiging advertentie:……………………………………………………….

Bloemen: 
Bloemen zijn toegestaan: ja/nee/beperkt/alleen door naaste familie
Voorkeur voor bloemen of kleur:………………………………………………..

Gelegenheid tot afscheid nemen 
Afscheid nemen een dag voor de uitvaart: ja/nee
Afscheid nemen op de dag van de uitvaart: ja/nee

Gelegenheid tot condoleren voor de uitvaart 
Ik wil gelegenheid  tot condoleren geven voor de uitvaart in ……………………………..
Consumpties: koffie,thee,frisdrank/bier,wijn,frisdrank/bittergarnituur/koek/cake/broodjes
Anders: …………………………………………………………………………………………..
Ik wil na de uitvaart gelegenheid geven tot condoleren of samen zijn in:……………………………….
Consumpties elders: koffie,thee,frisdrank/bier,wijn,frisdrank/bittergarnituur/koek/cake/broodjes
Anders: ……………………………………………………………………………………….

De Rouwauto’s:
Voorkeur kleur rouwauto’s:……………………………………………………
De rouwauto zal u overbrengen naar: …………………………………..
Wilt u volgauto’s voor uw nabestaanden: ja/nee
Aantal personen in de volgauto’s:………………………………………..

De begrafenis
Ik wens een begrafenis te: ……………………………………………………
Ik heb of ik wil: algemeen graf/bestaand particulier graf
Eventueel plaatsaanduiding:………………………………………………..
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Wilt u gedragen worden door: familie/ dragers van Uitvaart de Keerkring 
Mag de kist dalen: nee/ja, geheel/ja,gedeeltelijk
Mag ik er een dankwoord: nee/ ja, door:
Wilt u dat de klokken geluid worden: nee/ja van:
Klokken luiden van:………………………………………………………………..

De crematie
Voorkeur voor crematorium: nee/ja namelijk
Voorkeur crematorium:………………………………………………………..
Mag de kist dalen in het crematorium: nee/ja geheel/ja gedeeltelijk
Asbestemming: verstrooien zonder bericht/wel bericht/geen familie aanwezig
Andere asbestemming:…………………………………………………………..

De plechtigheid
Locatie plechtigheid:………………………………………………………………
Adres plechtigheid:……………………………………………………………….
Eventueel contactpersoon tbv plechtigheid:……………………………………….
Tel. Contactpersoon tbv plechtigheid: ………………………………………………..
Kerkelijke uitvaart: ja/nee
Geloofsgemeenschap: …………………………………………………………………………
Voorganger: …………………………………………………………………………………………
Tel. Voorganger:…………………………………………………………………………………
Organist: ja/nee
Toespraken toegestaan: ja/nee
Naam spreker 1:…………………………………………………………………………..
Naam spreker 2:…………………………………………………………………………..
Naam spreker 3:………………………………………………………………………….
Dankwoord door:………………………………………………………………………
Muziek tijdens de dienst: ja/nee
Artiest titel 1:………………………………………………………………
Artiest titel 2: ……………………………………………………………..
Artiest titel 3: ……………………………………………………………..
Mag er een geluidsopname worden gemaakt: ja CD/ja op DVD/nee
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De bescheiden 
Codicil: ………………………………………………………………………….
Sleutels bankkluis:………………………………………………………..
Filiaal bank: ………………………………………………………………….
Adres bank: …………………………………………………………………
Verzekeringspolissen: …………………………………………………
Contracten: ………………………………………………………………
Gegevens verplichtingen: ……………………………………….
Bescheiden bank:…………………………………………………
Event.machtigingen:………………………………………………
Sociale uitkeringen: ……………………………………………..
Donorcodicil:……………………………………………………….
Verklaring te beschikkingstelling van de medische wetenschap bij de universiteit:……………………………………

Gegevens werkgever/pensioenfondsen waar rechten zijn opgebouwd
Fonds naam: …………………………………………………………
Fonds adres:……………………………………………………………
Fonds telefoon:………………………………………………………
Werkgever naam: ………………………………………………………………..
Werkgever adres: …………………………………………………………………..
Werkgever telefoon:………………………………………………………………….
Verdere gegevens die belangrijk zijn:………………………………………..
Aanvullende wensen:
ik heb de volgende aanvullende wens: ……………………………………..

Datum: ..............................

Handtekening: .............................


