
Wensendocument

U I T V A A R T Z O R G



In dit wensendocument kunt u uw wensen ten aanzien 

van uw uitvaart vastleggen.

Wanneer u zeker wilt zijn van de uitvoering van uw 

wensen dient u het wensendocument eigenhandig in te 

vullen te dateren en te ondertekenen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het invullen van het 

wensendocument of wilt u een kostenindicatie ontvangen 

dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op 

06 575 441 85.

Prinsengracht 396c 

1016 JB  Amsterdam

www.dvauitvaartzorg.nl

info@dvauitvaartzorg.nl

Linda Brouwer     tel. 06 57 54 41 44

Gonny de Doodt  tel. 06 57 54 41 49



Persoonsgegevens
 

Naam:

Meisjesnaam:

Voornamen:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Burgerservicenummer:

E-mail:

Burgerlijke stand:   gehuwd 

    gescheiden  

    weduwe/weduwenaar    

    samenwonende  

    geregistreerd partnerschap 

Partner van: 

Kinderen:                                     

Zoon/dochter van:

En van:

Geloofsovertuiging:

Donorcodicil   ja   nee

Testament   ja   nee  

  Notaris:

   Telefoon:

Overlijdensverzekering   ja   nee

Naam  Polisnummer

Overige verzekeringen   ja   nee

Maatschappij  Polisnummer Bedrag
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Uitvaartondernemer
 

Ik wens dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 

Naam: DVA Uitvaartzorg

Adres: Prinsengracht 396c

Postcode en plaats: 1016 JB Amsterdam

Website:  www.dvauitvaartzorg.nl

Email:  info@dvauitvaartzorg.nl 

Dag en nacht bereikbaar: 06 575 441 85

  

Plaats:  Datum: 

Handtekening:

 

Direct na overlijden wordt gewaarschuwd
 

Naam:

Telefoon:

Mobiel:

Adres: 

Postcode en plaats:

 

Rouwcorrespondentie

 Ik wens dat er een rouwcirculaire wordt verstuurd

 Ik wens geen rouwcirculaire

 Ik wens dat er een rouwcirculaire na mijn uitvaart wordt verstuurd

 Ik wens een rouwadvertentie in de volgende kranten

 1.

 2.

 3.

 Ik wens geen rouwadvertentie
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Een kist of een opbaarplank

 Ik wens een kist:

 Ik wens een speciale kist namelijk:

 Ik wens een opbaarplank:

 Overige wensen met betrekking tot de kist:

 

Opbaring

 Ik wens niet te worden opgebaard

 Ik wens wel te worden opgebaard in:

 Woonhuis:

 Hospice of verpleeghuis:

 Uitvaartcentrum:

 Andere locatie:

Kleding en haar

Ik wens gekleed te worden in de volgende kleding:

 

Mijn haar:

Make-up:

Sieraden:

Zeker geen:

Afscheid nemen/condoleance

 Ik wens dat iedereen afscheid kan nemen

 Ik wens alleen afscheid nemen in besloten kring

 De kist of wade open

 De kist of wade gesloten

 De kist afgedekt met een glasplaat

 Ik wens geen gelegenheid tot afscheid nemen 
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Rouwvervoer

Ik wens vervoerd te worden:

 Met een rouwauto

   zwart   grijs   wit

 Met een ‘oldtimer’ rouwauto

   Daimler   jaren ’60   jaren ‘70

 Met de uitvaartbus

 Met de rouwcaravan

 Met de Harley Davidson met zijspan

 Motor met casket trailer

 Met de boot

 Met een koets met paarden

 Met de loopkoets

 Ik wens geen volgauto’s

 Ik wens volgauto’s

 Kleur volgauto’s:

 Aantal volgauto’s:

De uitvaart

Ik wens:

  Een afscheidsbijeenkomst/plechtigheid

  Een religieuze dienst

  Geen afscheidsbijeenkomst/plechtigheid of kerkelijke dienst

Ik wens dat het afscheid word gehouden in

  De kerk:

  De aula van de begraafplaats/crematorium:

   Een andere locatie:

  Ik wens dat de afscheidsbijeenkomst/plechtigheid of kerkelijke dienst in besloten kring 

plaatsvindt.

  Ik wens dat de afscheidsbijeenkomst/plechtigheid of kerkelijke dienst open staat voor alle 

belangstellenden.
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Ik wens te worden:

  Begraven  

  Gecremeerd  

   Beschikbaar gesteld aan wetenschap 

 Ziekenhuis:

Begraven

Locatie:

  Er is een bestaand graf 

 Grafnummer:

 Naam rechthebbende:  

  Particulier graf kopen

  Algemeen graf

  Ik wens dat de kist niet daalt

  Ik wens dat de kist

    daalt tot maaiveld

    helemaal daalt

  Ik wens een grafmonument 

 Soort grafmonument:

 De tekst op het grafmonument:

  Ik wens geen grafmonument

 

Ritueel 

Ik wil graag een ritueel zoals:

   Kaarsen aansteken

   Ballonnen loslaten 

   Anders, namelijk:

Cremeren

Locatie:

  Ik wens dat de begrafenis/crematie in besloten kring plaatsvindt.

  Ik wens dat de begrafenis/crematie plechtigheid open staat voor alle belangstellenden.
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Ritueel 

Ik wil graag een ritueel zoals:

  Kaarsen aansteken

  Ballonnen loslaten 

  Anders, namelijk:

Asbestemming

  Ik wens dat mijn as bewaard blijft in een urn

  Ik wens dat mijn urn een plek krijgt:

    thuis 

    in een urnenmuur op de begraafplaats

    bijgezet in of op een graf nl:

  Ik wens dat mijn as uitgestrooid wordt:

    op het verstrooiveld van het crematorium

    op zee per schip

    per vliegtuig boven zee

  verwerkt in een sieraad

  verwerkt in een tatoeage

  vermengd met de wortels van een boom/plant

  anders namelijk:

Muziek

De muziek die ik graag op mijn uitvaart wil:

1.

2.

3.

4.

5.

  Ik wens live muziek

  Ik wens geen muziek 

  Ik wens een koor
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Sprekers

Ik wens dat de volgende personen op mijn uitvaart spreken

1.

2.

3.

4.

5.

Bloemen

  Ik wens bloemen

  De bloemen die ik mooi vind zijn:

  De kleuren die ik mooi vind zijn:

  De bloemen die ik niet mooi vind zijn:

  Ik wens geen bloemen

Na afloop

Ik wens dat er na afloop:

  Nog een samenkomst is voor iedereen

  Nog een samenkomst is voor de besloten kring

  Geen samenkomst is

De locatie van de samenkomst

  In de ontvangkamer van de begraafplaats/crematorium

  Andere locatie:

Ik wens als consumpties:
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Adressenlijst:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

 

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

 

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:
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Overige wensen




