
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIT ZIJN MIJN PERSOONLIJKE  

UITVAARTWENSEN 
 

achternaam  

voornamen  

roepnaam  

adres  

woonplaats  

geboortedatum  

burgerlijke staat  

 

 

datum  : ............................................ 

 

plaats  : ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montferland Uitvaartzorg 

Bertil Vollenberg 

06-83989970 

info@montferlanduitvaartzorg.nl 

mailto:info@montferlanduitvaartzorg.nl


Na een overlijden dient eerst een overlijdensverklaring opgesteld te worden door een 

arts. Daarna kunt u mij bellen. Ik ben bereikbaar 24/7, telefoonnummer 06-83989970. 

 

 

ALGEMENE GEGEVENS Naam en telefoonnummer 

huisarts  

uitvaartonderneming  

regelaar van de uitvaart  

financieel bewindvoerder  

verder waarschuwen 1. 

2. 

 
 

 

OFFICIËLE DOCUMENTEN  

polissen / verzekeringsmij.  
 

testament / wilsverklaring  

aanvullende opmerkingen   
 

 
 

Persoonlijke uitvaartwensen 
 

SOORT UITVAART   

a. 

b. 

c. 

d. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

begrafenis op een kerkhof 

begrafenis op een natuurbegraafplaats 

crematie 

anders, t.w. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

in kleine kring (intiem) / in grote kring (veel genodigden) 

het leven vieren  

traditioneel, zoals hier de gewoonte is 

zoals ik heb geleefd, persoonlijk, met thema’s uit mijn leven 

met een klein budget / het mag wel wat kosten 

zoals bij mijn echtgenoot / echtgenote 

aanvullende opmerkingen   

 



OPBAREN 

1. 

2. 

3. 

 

 

rouwcentrum, voorkeur 

thuisopbaring, voorkeur 

kamer in woonzorgcentrum 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

condoleanceavond: ja / nee 

aanvullende opmerkingen  

 

 
 

KERKDIENST in KERK  /  KERKELIJKE DIENST op BIJZONDERE LOCATIE  

geloof / betalend lid  

locatievoorkeur kerk  

bijzondere locatievoorkeur  

soort dienst  avondwake / eucharistieviering / gebedsviering / 

herdenkingsdienst   

o met zang / muziek: 

vooraf afscheid nemen ja / nee 

na afloop dienst o begrafenis kerkhof: nieuw graf / bijzetting 

o begrafenis natuurbegraafplaats: nieuw / bijzetting 

o crematie 

 
 

HERDENKINGSDIENST in CREMATORIUM of op een BIJZONDERE LOCATIE 

voorkeur crematorium  

voorkeur bijzondere locatie  

vooraf afscheid nemen  

leiding dienst door uitvaartleider: 

uitvaartspreekster:  

invulling dienst 
sprekers 

 
 
 
 

muziekvoorkeur 
(4 of meer muzieknummers) 

 
 
 
 
 



fotopresentatie  ja / nee 

wat moet er na de crematie 
met de as gebeuren 

 

o nabestaanden beslissen 

o uitstrooien bij crematorium 

o uitstrooien elders 

o bijzetten urn in urnengraf of op begraafplaats 

 

 
 

 

aanvullende informatie voor 
de dienst van uw voorkeur 
 
denk aan bijzondere wensen 
ten aanzien van de 
muziekuitvoering, inrichting 
ruimte of presentatie dienst  

 
 

 

 
 

 

CATERING  

locatie   

aantal personen  

cateringinvulling  

 

bijzondere wensen  

 

familietafel met aantal  

aanvullende opmerkingen 
 

 
 
 

  
 

UITVAARTBENODIGDHEDEN  

advertentie 
  

ja / nee  

welke krant: 

soort advertentie  rouwadvertentie / kennisgeving / dankbetuiging 

rouwkaart ja / nee 

bewerking met foto / collectie / eigen ontwerp 

anders: 

 



gedachtenisprentje  ja / nee 

met foto / uit een collectie / eigen ontwerp 

kistfoto met bewerking ja / nee 

condoleanceregister ja / nee 

rouwbloemen ja / nee 

soort/kleur bloemen: 

o in plaats van bloemen collectebus voor goed doel 

naam goed doel: 

omhulsel kist / mand / opbaarplank 

voorkeur uitvoering: kleur, materiaal, enz. 

 

dragers ja / nee 

professionele dragers / nabestaanden  

anders: 

fotograaf/videograaf ja / nee 

naam: 

 

AANVULLENDE INFORMATIE TEN AANZIEN VAN UW UITVAARTWENSEN 
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