Beschrijving uitvaartwens
––––––––––––––––––––––––––––––––

Uitvaartonderneming De Zandkorrel

Beschrijving van de uitvaartwensen.
Ondergetekende:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon of/en gsm:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten
aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.

Persoonlijke Gegevens:
Naam: _________________________________________________
Voornamen: _________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________
Geboorteplaats: _________________________________________________
Naam en voornaam ouders: _________________________________________________
Gehuwd:

ja/neen

Gehuwd met _________________________________________________
Datum: _________________________________________________
Plaats: _________________________________________________
Weduwe/Weduwnaar

ja/neen

Gescheiden van: _________________________________________________
Samenwonend met: _________________________________________________
Kinderen

ja/neen

Aantal: _____
Nog in leven: _____
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Trouwboekje:
Het trouwboekje bevindt zich in: _________________________________________
Er is een huwelijkscontract opgemaakt:
ja / neen
Adressenlijst
o Er is geen adressenlijst opgemaakt
o Er is wel een adressenlijst opgemaakt.
Deze bevindt zich: _______________________________________________
Laatste wil
o Ik heb een laatste wil opgemaakt in mijn woonplaats.
o Ik heb geen laatste wil opgemaakt in mijn woonplaats.
Testament:
o Het testament is opgemaakt en wordt bewaard bij:
Naam: _______________________________________________________
Adres: _______________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________

Opdrachtgever
De uitvoerder(s) van mijn uitvaart zal/zullen zijn:
Naam: _________________________________________________
Adres: _________________________________________________
Woonplaats: _________________________________________________
Telefoon: _________________________________________________
Hij/zij zal zich belasten met het regelen en verzorgen van mijn uitvaart.
Uitvaartondernemer
De uitvaartondernemer van mijn keuze is:
Naam: bvba De Zandkorrel
Adres: St.-Elooistraat 21a
Woonplaats: 9820 Merelbeke
Telefoon: 09 362 61 92
Hij/zij zal samen met de opdrachtgever de wensen van mijn uitvaart ten uitvoer
brengen.
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Medische gegevens
o Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.
(formulier in bijlage)
o Ik heb mijn lichaam NIET ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap.
Financiële gegevens
Banken waarbij rekening: _________________________________________________
Levensverzekeringspolis: _________________________________________________
Uitvaartpolis: ____________________________________________________________
Melden van het overlijden
o Er mogen rouwkaarten worden verzonden.
o
Vermoedelijk aantal: ______
o Er mogen geen rouwkaarten worden verzonden.
o Er mogen achteraf rouwkaarten worden verzonden.
o Ik wil geen advertentie in de krant.
o Ik wil een advertentie in volgende krant(en):
___________________________________________________________________
o Ik laat dit over aan mijn nabestaanden.
Rouwprentje
o Er mogen rouwprentjes gemaakt worden.
o
Met foto/ zonder foto
o
Tekst:……….
o Er mogen geen rouwprentjes gemaakt worden.
Opbaring
o Opgebaard in rouwcentrum:
Naam: bvba De Zandkorrel
Adres: St.-Elooistraat 21a
Plaats: 9820 Merelbeke
Telefoonnummer: 09/362 61 92
o Opgebaard in ander rouwcentrum/mortuarium:
______________________________________
o Gelegenheid tot groeten:

Ja/neen
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Begraven/cremeren
Ik wens:
o Een gewone begrafenis. (geen crematie )
o Een crematie.
Kist
o Model:
______________________________________________
o Zie bijlage voor foto of omschrijving
Plechtigheid
o De uitvaart moet plaatsvinden in beperkte kring.
o De uitvaart mag plaatsvinden in aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen.
Kerkdienst
o Ik wens geen kerkdienst.
o Ik wens een kerkdienst.
Muziek:

Ja/Neen

Zo ja, eventueel voorkeur: ______________________________________

Plechtigheid in het Crematorium
Voordracht door lector / lector + diaken.
Muziek:
Binnenkomen: _________________________________________________
Bezinningslied: _________________________________________________
Tussenlied: _________________________________________________
Buitengaan: _________________________________________________
PowerPoint:

Ja/Neen

Koffietafel
o

Wel een koffietafel.
o
o
o
o
o

o

Broodjesmaaltijd
Koude schotel
Warme maaltijd
Dessertbuffet
Andere: ________________________________

Geen koffietafel.
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Graf (Bij gewone begraving)
Ik wens begraven te worden in een:
o Volle grond
o 1-persoons
o 2-persoons
o 3-persoons
o In een bestaand famieliegraf. Plaats:____________________________
(Bij een bestaand graf dient het monument verwijderd te worden.)
o In een familiegraf kelder
o Nieuw
 Bestaande: Plaats:____________________________
Monument
o Nieuw monument
ja/neen.
o Er is reeds een bestaand monument.
Aanpassen:
ja/neen.
o Ik laat dit over aan mijn nabestaanden.
Asbestemming (Bij crematie)
Mijn as moet:
o verstrooid worden op de strooiweide van het crematorium.
o verstrooid worden op de begraafplaats:
_____________________________________
o over zee worden uitgestrooid.
o thuis bewaard worden.
o bijgezet worden in een columbarium op de begraafplaats:
__________________________
o bijgezet worden in een bestaande kelder/graf op de plaats:
__________________________
o begraven worden in een urnegraf op de begraafplaats:
__________________________
Mijn echtgeno(o)t(e) en kinderen mogen asbuisjes aanvragen:

Ja/Neen

Bloemen
o Ik wens enkel bloemen op de kist, voor de genodigden bloemen noch kransen.
o Iedereen is vrij om bloemen te kiezen.
Bij voorkeur volgende kleur of specifieke bloemen:______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Overige opmerkingen
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ondertekening:
Aldus opgemaakt op: ___ / _ _/201 __
Te: _____________________________
In aanwezigheid van: ______________________ Handtekening:

Opgesteld door:____________________________ Handtekening:
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