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Persoonlijke wensen

In dit boekje ‘Persoonlijke wensen’ kunt u aangeven hoe u de 
zaken met betrekking tot uw afscheid geregeld wilt hebben. 
Wanneer u vragen heeft, meer informatie wenst of over uw 
wensen een gesprek wilt, dan kunt u uiteraard contact met ons 
opnemen.

Het is niet zo vanzelfsprekend om over je eigen afscheid na te 
denken. Toch kan het prettig en geruststellend zijn om een en 
ander te bepreken en eventueel vast te leggen. Voor degenen 
die achterblijven is het ook fijn te weten wat uw wensen zijn. We 
adviseren u uw wensen ook te bespreken met uw naasten. Zo 
kan ook het hoe en het waarom achter sommige wensen duide-
lijk worden. Wij denken dat het gaat om een uitvaart die ‘past’ 
bij u.
Een afscheid in de sfeer van wie u was, waar dierbaren troost uit 
kunnen putten en die een mooie herinnering zal zijn voor dege-
nen die zonder u verder moeten.

Zorg ervoor dat de persoon die uw uitvaart mag regelen weet 
waar het wensenboekje is.
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Persoonlijke gegevens

Naam: ……………………………………………………………….

Straat: ………………………………………………………………..

Postcode: …………………………………………………………...

Woonplaats: ………………………………………………………..

Geboortedatum: ………………………………………………….

Geboorteplaats: …………………………………………………..

Datum waarop dit boekje is ingevuld:

Uitvaartzorg

Mijn uitvaart graag laten verzorgen door:

 
Westeinde 26, 2275 AE Voorburg
06 23 800 635 (dag en nacht bereikbaar)
info@jan-vink.nl
www.jan-vink.nl

U bent niet verplicht om na invullen van het formulier gebruik te maken 
van onze diensten.

Jan Vink  Afscheid & Uitvaart
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Informeren

Na mijn overlijden graag als eerste informeren:
(bijvoorbeeld uw kinderen, een goede vriend, e.a.)
Naam: ………………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………….....

Naam: ………………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………….....

Naam: …………………………………………………………….....
Telefoon: ………………………………………………………….....

Opdrachtgever

De opdrachtgever is diegene die de opdracht voor de uitvaart 
regelt. Hij of zij neemt ook de verantwoordelijkheid voor de kos-
ten op zich. 
Graag wil ik: ………………………………………………………...
Naam: ……………………………………………….......................
Straat: ……………………………………………………….............
Postcode: ……………………………………………………..........
Woonplaats: …………………………………………....................
Telefoonnummer: ………………………………………...............

de opdracht geven om mijn uitvaart te regelen (meestal is dit 
een partner, één van de kinderen of een goede vriend).

Mijn wensen zijn wel/niet bekend bij de opdrachtgever.
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Testament

Heeft u een testament? □ Nee
 □ Ja
Zo ja:
Notaris: ……………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………..........

Woonplaats: ……………………………………………………......

Telefoon: ………………………………………………………….....

Uitvaartverzekering

Heeft u een uitvaartverzekering? □ Nee
 □ Ja
Zo ja:
Verzekeringsmaatschappij: …………………………………......

Polisnummer(s): ………………………………………………........

Schatting verzekerd bedrag: €    ……………………………....

(Dit kunt u navragen bij uw verzekering. Wist u dat u vrij bent zelf 
een uitvaartondernemer te kiezen? Vraagt u naar de voor- en of 
nadelen).

Belangrijke papieren (trouwboekje, polissen) zijn opgeborgen in:

………………………………………………........
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Mijn bedoeling met dit boekje ‘Persoonlijke Wensen’ is:

□ De in dit boekje omschreven wensen zijn bedoeld als leidraad 
voor mijn naasten.

□ Ik laat mijn naasten de ruimte voor eigen invulling met uitzon-
dering van de volgende punten:

………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………..................................

…………………………………………………….........................................

………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………..................................

…………………………………………………….........................................

………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………..................................

…………………………………………………….........................................
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Waar u allemaal aan kunt denken

De laatste verzorging

Na het overlijden wordt u gewassen, aangekleed en verzorgd. U 
kunt met uw naasten bespreken of zij de laatste verzorging zelf 
willen doen, eventueel met hulp van ons. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om bij de verzorging aanwezig te zijn zonder daadwer-
kelijk te helpen. Het kan helpen het besef door te laten dringen 
dat iemand echt overleden is. In deze handelingen kan men 
veel liefde kwijt. Het is voor veel dierbaren een intense maar 
waardevolle ervaring.

Ik wil graag dat de laatste verzorging wordt gedaan door:

□ mijn familie (samen met de uitvaartbegeleider)
□ uitvaartbegeleider

Ik wil graag de volgende kleding aan:

………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………..................................

Overige bijzonderheden (bijv. sieraden, make-up, haardracht)
Wel/geen bril op?

………………………………………………………………...........................

…………………………………………………………..................................
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Opbaren

Thuisopbaring is in bijna alle gevallen mogelijk, ook al bent u 
klein behuisd. De voordelen zijn dat uw naasten bij u kunnen zijn 
wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ook familie en vrienden 
kunnen eventueel in een vertrouwde omgeving afscheid nemen.

Een rouwcentrum heeft vaak vaste tijden voor bezoekuren waar 
men zich aan moet houden. Gelukkig komen er steeds meer 
uitvaartcentra waar men een zogenaamde 24-uurs kamer heeft. 
Dit is een familiekamer waar de naasten van de overledene een 
sleutel van krijgen.

Het is ook mogelijk om niet opgebaard te worden, dan verblijft u 
in een koelruimte tot aan de dag van de uitvaart.

Naast koelen bestaat ook de mogelijkheid van een lichte balse-
ming. Wilt u daar meer over weten neem dan contact met ons op.

Ik wil opgebaard worden:
□ thuis (woonkamer/slaapkamer, elders)
□ in een rouwcentrum (vaste bezoektijden), te weten: 

………………………………………………………………...........................
□ in een familiekamer van een rouwcentrum, te weten:

………………………………………………………………...........................
□ koelruimte
□ elders, te weten:

…………………………………………………………..................................
□ Ik overweeg gebruik te maken van lichte balseming i.p.v. koeling
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Kist, opbaarplank, wade

Kisten bestaan er in verschillende soorten en maten gemaakt 
van verschillende materialen, zoals diverse soorten hout, spaan-
plaat fineer, wilgentenen, bamboe, karton, e.a. Een kist varieert 
enorm in prijs. Spaanplaat fineer is meestal het goedkoopst. De 
prijs van een massief houten kist is sterk afhankelijk van het soort 
hout. Wij geven graag informatie over alle mogelijkheden die er 
zijn. Men kan de kist zelf beschilderen of in een gewenste kleur 
laten spuiten bij de kistenfabrikant. 

Het is niet verplicht om in een kist begraven of gecremeerd te 
worden. Een opbaarplank en in doeken (wade) gewikkeld mag 
ook.

Ik wil:
□ een kist (spaanplaat fineer)
□ een massief houten kist (bijv. onbehandeld naaldhout)
□ een wilgentenen of bamboe uitvaartmand
□ een kist in een bepaalde kleur of met een bepaalde afbeel-
ding, te weten:

………………………………………………………………...........................

□ opbaarplank/gewikkeld in een wade/kleur en materiaal wade

………………………………………………………………...........................

□ graag ontvang ik meer informatie over kisten, waden en prijzen.
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Condoleance

□ Wilt u een condoleance?
□ Op welke locatie? Thuis/uitvaartcentrum/Kerk/elders.

Kist open of dicht tot de begrafenis/crematie of tijdens condoleren?

Begraven of cremeren

Er zijn op dit moment in Nederland drie mogelijkheden.
Naast begraven of cremeren bestaat er een mogelijkheid om 
het lichaam beschikbaar te stellen aan de wetenschap. Er is 
overigens geen garantie dat een universitair ziekenhuis ook 
daadwerkelijk gebruik kan of wil maken van een lichaam. Het is 
dan ook niet in plaats van begraven of cremeren.
Begraven is in Nederland voor een termijn van minimaal 10 jaar. 
Alleen bij een eigen (particulier) graf kunt u de termijn verlengen 
naar 20, 30 jaar of meer.
De natuurbegraafplaatsen hanteren over het algemeen ‘eeuwi-
ge grafrust’. De meeste liggen buiten de Randstad. 

Na mijn overlijden kies ik voor:

………………………………………………………………...........................

□ begraven op de begraafplaats

………………………………………………………………...........................
in een  □ igen (particulier) graf 
 □ algemeen graf

□ bijgezet worden in een bestaand graf, op de begraafplaats:

………………………………………………………………...........................
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□ bijgezet worden in een bestaand graf, op de begraafplaats:

………………………………………………………………...........................

Grafnummer:………………………........

Naam laatst bijgezette overledene: ……………………......................

□ begraven op een natuurbegraafplaats:

……………………………………………………………………....................

□ gecremeerd worden in crematorium:

……………………………………………………………………....................

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Rouwbrief/rouwkaart

Ooit was een rouwbrief een wit papier met een zwarte of grijze 
rand. Inmiddels is er veel veranderd en is er een groot assortiment 
aan rouwdrukwerk. Steeds vaker wordt de kaart zelf ontworpen 
en wordt de kaart door het gebruik van foto’s, gedichten en te-
keningen persoonlijker. Het doel van de kaart is een kennisgeving 
van het overlijden. Daarnaast is het vaak een uitnodiging om bij 
de uitvaart aanwezig te zijn.

Ik wil dat belangstellenden worden uitgenodigd middels:

□ een rouwbrief/rouwkaart
met/zonder rouwrand? Specifieke tekst/bloemen?

□ een advertentie in een streekblad: voor of na de uitvaart?

………………………………………………………………...........................

□ een advertentie in een landelijk blad: voor of na de uitvaart?

………………………………………………………………...........................

□ een Pdf rouwkaart die ik per e-mail kan versturen

Ik wil zelf de kaart ontwerpen (of laten ontwerpen door een fami-
lielid of vriend).

Voor meer informatie kunt u hier contact over opnemen.
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Bedankkaart 

Ik wil dat alle belangstellenden een bedankkaart krijgen.
□ bedankkaart
□ geen bedankkaart

Bidprentje of Herinneringskaartje

Oorspronkelijk is het een katholieke traditie. Tijdens of na de kerk-
dienst wordt er een bidprentje uitgedeeld met daarop een korte 
tekst, bijvoorbeeld de levensbeschrijving van de overledene. 
Inmiddels is deze traditie overgenomen door mensen die niet aan 
de Katholieke kerk verbonden zijn. Sindsdien heeft het bidprentje 
of beter herinneringskaartje een ruimere betekenis gekregen. 
Vaak wordt het gebruikt als herinnering en/of als dankbetuiging. 
De tekst kan variëren van een beschrijving van de overledene, 
een afscheidswoordje, een gedicht of andere tekst. Al dan niet 
geïllustreerd met een foto, een tekening of een voorgedrukte 
afbeelding.

Ik wil graag dat aan de belangstellenden wordt uitgereikt:
□ een bidprentje
□ een herinneringskaartje
□ geen bidprentje/herinneringskaartje
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Rouwvervoer

Op het gebied van rouwvervoer zijn er veel keuzemogelijkheden. 
Toch is de rouw- of Staatsieauto het meest gebruikte vervoermid-
del. Meest voorkomende kleuren van een rouwauto zijn zwart, 
grijs en wit. Ook blauw, rood of met bloemenopdruk is leverbaar. 
Een alternatief is  het gebruik van een eigen particuliere auto. 
Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld een Old-timer, een 
Teslarouwauto, een koets, loopkoets of uitvaartbus. 

Ik wil vervoerd worden in:
□ rouwauto

merk:…………………………………………………………………...............

kleur:…………………………………………………………………................

□ particuliere (eigen) auto
□ anderszins, namelijk

………………………………………………………………….........................

Ik wil volgauto’s voor mijn dierbaren:
□ ja
□ nee
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Afscheidsbijeenkomst

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is het mogelijk dat een naaste 
het ceremoniemeesterschap op zich neemt. U bepaalt uiteindelijk 
met elkaar hoe u het afscheid wilt organiseren. Als u het prettig 
vindt kan de uitvaartbegeleider ook als ceremoniemeester optre-
den. De uitvaartleider is in alle situaties aanwezig om u te onder-
steunen en te begeleiden. Indien u kerkelijk bent zal het afscheid 
waarschijnlijk in de kerk plaatsvinden. De voorganger zal dan de 
dienst leiden. Ook kunt u kiezen voor een ceremonieelbegeleider 
of ritueelbegeleider. Ook bent u vrij een locatie te kiezen voor het 
afscheid die bij u past. En ook de daarbij passende catering.
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Locatie afscheidsbijeenkomst

Ik wil graag het afscheid laten plaatsvinden op de volgende locatie:
□ een eigen locatie, namelijk:

Optie 1: …………………………………………………………………………

Optie 2: …………………………………………………………………………
□ de aula van de begraafplaats of crematorium:

……………………………………………………………………………….......
□ kerkgebouw, namelijk:

……………………………………………………………………………….......

Ceremonie en sprekers

Tijdens de afscheidsbijeenkomst wil ik de ceremonie laten leiden 
door:
□ een familielid/goede vriend, namelijk:

……………………………………………………………………………..........
(graag met de ondersteuning van de uitvaartbegeleider)

□ de uitvaartbegeleider
□ we hebben wel sprekers
□ geen sprekers
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Bloemen bij mijn uitvaart:

□ nee/ja
Zo ja, welke soort en kleur:

……………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………..........
□ wij regelen dit zelf
□ wij willen dat de uitvaartonderneming dit regelt

Begeleiden van de kist

Ik wil dat de kist wordt gedragen of begeleid door:
□ eigen familie/vrienden
□ professionele dragers

Ik wil de belangstellenden na de afscheidsbijeenkomst iets aan-
bieden in:
□ koffiekamer van de begraafplaats of het crematorium
□ elders, te weten:

……………………………………………………………………………..........
Ik wil na de afscheidsbijeenkomst de belangstellenden het vol-
gende aanbieden:
Denk hierbij aan koffie/thee/water/sap en cake of koekjesarran-
gement of water/sap/wijn/bier en bijvoorbeeld bittergarnituur, 
bitterballen, hartige (luxe)hapjes

……………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………..........
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Fotografie

Steeds vaker worden er foto’s gemaakt tijdens het afscheid. Er zijn 
tegenwoordig ook professionele afscheidsfotografen. Ze maken 
goede en sfeervolle foto’s. Voor veel nabestaanden is het een 
mooi aandenken. Ook hebben foto’s een positief effect op de 
rouwverwerking.

□ Graag maken wij gebruik van een afscheidsfotograaf.
□ Wij kiezen er niet voor om foto’s te laten maken.

……………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………..........

As verstrooiing en Gedenkteken

Ik wil het volgende gedenkteken op mijn graf:
□ platte steen
□ staande steen
□ geen gedenkteken
□ anders, te weten:

……………………………………………………………………………..........

Ik wil graag de volgende tekst op het gedenkteken:

……………………………………………………………………………..........

As uitstrooien? Waar/Wie? 

……………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………..........

U bent uniek, ieder afscheid ook                06 23 800 635                 www.jan-vink.nl
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U bent uniek, ieder afscheid ook                06 23 800 635                 www.jan-vink.nl


