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In dit boekje Uitvaartwensenboekje kunt u aangeven hoe u 
de zaken met betrekking tot uw uitvaart geregeld zou willen 
hebben.  
Als u vragen heeft, meer informatie wenst of over uw wensen 
een gesprek wilt, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met 
ons opnemen. Dat kan telefonisch via 010-5216558 of via onze 
mail info@werneruitvaart.nl.

Het is niet zo vanzelfsprekend om over je eigen uitvaart na te 
denken. Toch kan het prettig en geruststellend zijn om een 
en ander te bespreken en eventueel vast te leggen. Ook voor 
degenen die achterblijven is het fijn te weten wat de wensen 
van de overledene zijn. Dit is waarom wij u adviseren uw 
wensen ook te bespreken met uw naasten. Zo kan ook het hoe 
en waarom achter sommige wensen duidelijk worden. 

Werner Uitvaart gaan uit van het idee dat een uitvaart moet 
passen bij hetgeen de persoon in leven was en waar hij of 
zij voor stond. Een uitvaart waar dierbaren troost uit kunnen 
putten en die een mooie herinnering zal zijn voor degenen die 
zonder u verder moeten. 

Elleke, Fraukje en René Werner

Uitvaartwensenboekje
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Persoonlijke gegevens 

Achternaam 

Volledige voorna(a)m(en)

 

Roepnaam 

BSN nummer

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Gehuwd met 

Samenwonend met 

Weduwe / Weduwnaar van 

Kerkgenootschap / Religie / Overtuiging 
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Testament / Verzekering/ Codicil 

Heeft u een testament afgesloten?

 { nee       {   ja 

Zo ja, bij welke notaris? 

Notaris 

Adres 

Postcode                                       Woonplaats 

Telefoon 

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten?

 { nee       {   ja 

Zo ja, bij welke verzekeringsmaatschappij? 

Maatschappij 

Polisnummer 

Soort verzekering: 

 { levensverzekering 
 { kapitaalverzekering 
 { naturaverzekering 

Heeft u een donorcodicil?

 { nee       {   ja 
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Informeren 

Na mijn overlijden als eerste waarschuwen: 

Naam 

Adres 

Postcode                                       Woonplaats 

Telefoon 

Na mijn overlijden als tweede waarschuwen: 

Naam 

Adres 

Postcode                                       Woonplaats 

Telefoon 

Mijn bedoeling met dit Uitvaartwensenboekje is het volgende: 

 { Ik wil dat de in dit boekje omschreven wensen strikt worden uitgevoerd. 
 { De in dit boekje omschreven wensen zijn bedoeld als leidraad voor mijn naasten. 
 { Ik laat mijn naasten ruimte voor eigen invulling, met uitzondering van de 

volgende punten: 
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De laatste verzorging 

Na het overlijden krijgt u de laatste verzorging. U wordt voor het 
laatst met zorg gewassen, aangekleed en verzorgd. Het is van 
belang om (met naasten) na te denken over de vraag of zij de 
laatste verzorging zelf willen doen, eventueel met hulp van de 
uitvaartbegeleidster. Het is ook mogelijk om bij de verzorging 
aanwezig te zijn zonder daaraan bij te dragen.  
Bijdragen aan het verzorgingsproces kan bijdragen aan het 
bewustwordingsproces dat iemand daadwerkelijk overleden 
is. In deze handelingen kan men veel liefde kwijt en voor veel 
dierbaren is verzorging een intense maar fijne ervaring.

Ik wil dat de laatste verzorging wordt gedaan door: 

 { mijn familie 
 { familie, samen met de uitvaartbegeleid(st)er 
 { de uitvaartbegeleid(st)er 
 { anders, namelijk:

Ik wil de volgende kleding aan: 
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Overige bijzonderheden (bijvoorbeeld bepaalde sieraden, make-up, haardracht): 

Opbaren 

Een aantal decennia geleden was het heel normaal dat een 
overledene in zijn/haar eigen omgeving werd opgebaard. Door de 
komst van rouwcentra is hier verandering in gekomen. Toch kiezen 
steeds meer mensen voor een thuisopbaring. Het opbaren kan 
op bed, op een baar of in de kist. 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. Het is een goede manier van afscheid nemen. Ook familie 
en vrienden kunnen in een vertrouwde omgeving op rouwbezoek 
komen. Rouwcentra hebben soms vaste tijden voor bezoekuren 
waar men zich aan dient te 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. Wij kunnen u informeren over deze rouwcentra.  

Ik zou graag opgebaard willen worden: 

 { met behulp van koeling
 { met een lichte balseming (thanatopraxie)  
 { natuurlijke opbaring op graszoden 
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Waar zou ik opgebaard willen worden: 

 { thuis  
 { in een familiekamer van een uitvaartcentrum, te weten: 

te  

 { in een rouwcentrum (vaste bezoektijden), te weten:

te  

 {   elders, te weten:  

Kist, baarplank, wade of anders

Kisten kunnen van verschillende soorten materiaal gemaakt 
worden zoals hout, spaan- plaat fineer, wilgentenen, karton, vilt, 
pitriet. Kisten variëren 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 laten beschilderen of in een 
gewenste kleur laten spuiten bij de kistenfabrikant. Overigens is 
het zo dat een overledene niet in een kist begraven of gecremeerd 
móet worden. Hij of zij mag ook op een opbaarplank en in doeken, 
een zogenaamde wade, gewikkeld zijn. Ook hier kunnen wij u 
nader over informeren. 
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Ik kies voor: 

 { een kist (spaanplaat fineer)  
 { een massief houten kist (bijv. van onbewerkt naaldhout)  
 { een wilgentenen uitvaartmand  
 { een kist van een bepaald materiaal, te weten:  

  

 { een kist in een bepaalde kleur, te weten:

  

 { een kist in een bepaald model, te weten:  

de bekleding in de kist mag zijn van:         {   katoen         {   viscose         {   zijde
 { anders, te weten:  

 { een opbaarplank / gewikkeld in een wade

Begraven of cremeren 

Bijna iedereen heeft weleens nagedacht over: 

wil ik straks begraven of gecremeerd worden? 

Vaak reageert men gevoelsmatig op deze vraag zoals: ik moet er niet 
aan denken om in de koude grond te liggen of dat verbranden vind ik 
vreselijk. Ondanks dat we leven in een tijd dat de dood bespreekbaar 
aan het worden is, is het taboe op de dood hard nekkig en zit het 
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verankerd in onze cultuur. Daardoor zijn sommige gevoelens 
gebaseerd op fabels en onwetendheid. Wist u bijvoorbeeld dat: 
• een lichaam dat begraven wordt niet door insecten of andere beestjes 

wordt opgegeten, maar procesmatig van binnenuit vergaat?  
• u na een crematie de as, in een urn, kunt begraven zodat er wel een 

(klein) graf is om te verzorgen en te bezoeken?  
• u bij een crematie de afscheidsbijeenkomst ook elders kunt laten 

plaatsvinden?  
• het mogelijk is in een klein gezelschap de overledene te begeleiden 

naar de ovenruimte?  

Na mijn overlijden kies ik voor: 

 { begraven op begraafplaats: 

te 

in een
 { eigen graf          {   algemeen graf  
 {  bijgezet worden in een bestaand graf,  op begraafplaats: 

te 

grafnummer 

naam overledene  

 { gecremeerd worden in crematorium:

te 
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Asbestemming 

Ik wil dat mijn as wordt bewaard: 

 { in een urn  
 { in de urnenmuur van een begraafplaats of crematorium, te weten:

te 

 { urn bijzetten in een bestaand graf op begraafplaats: 

te 

grafnummer 

naam overledene  

 { urn mee naar huis door de volgende persoon:  

 { in iets anders, namelijk:  
 { in een sieraad verwerkt  
 { in een Bio urn (herinneringsboom)  

Ik wil dat mijn as wordt verstrooid:  

 { op het strooiveld van het crematorium 
 { op zee, per schip / vliegtuig 
 { anders / elders, te weten:
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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 
tekeningen persoonlijker. 

Het doel van de kaart is de 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
 { een advertentie in: 

Ik wil de volgende tekst op de rouwbrief en/of in de advertentie:
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Bidprentje of herinneringskaartje 

Oorspronkelijk vloeien dit soort uitingen als aandenken voort uit 
de katholieke traditie. Tijdens of na de kerkdienst wordt er een 
bidprentje uitgedeeld met daarop een korte tekst, bijvoorbeeld de 
levensbeschrijving van de overledene. Vaak stond op de voorkant 
een kruisje of een afbeelding van een heilige. Dit had als doel het 
in herinnering houden en in gebed herdenken 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 ook een ruimere functie 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 zou graag willen dat aan de belangstellenden wordt uitgereikt: 

 { een bidprentje 
 { een herinneringskaartje 

Waarop de volgende tekst / foto dient te worden geplaatst: 
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Rouwvervoer 

Ook op het gebied van vervoer zijn er veel keuzemogelijkheden. 
Toch is de ‘traditionele’ rouwauto het meest gebruikte 
vervoermiddel. Meest voorkomende kleuren van de rouwauto 
zijn zwart, grijs en wit, alternatieve kleuren zijn blauw en rood.  
Alternatieven voor een rouwauto kunnen de navolgende 
vervoermiddelen zijn.

Mijn voorkeur gaat uit naar: 

 { traditionele rouwauto 

merk: 

kleur:  

 { paardenkoets   
 { loopkoets  
 { uitvaartbus  
 { rouwfiets  
 { uitvaartmotor 
 { uitvaarttruck  
 { rijdende baar  
 { particuliere auto 

Ik wil volgauto’s voor mijn dierbaren:  

 { nee       {   ja 

Zo ja, voor hoeveel personen:  
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Afscheids bijeenkomst 

Tijdens de afscheidsbijeenkomst wordt het door veel 
dierbaren als prettig ervaren indien wij van Werner Uitvaart als 
ceremoniemeester optreden. Wij kondigen dan bijvoorbeeld 
sprekers aan en kunnen teksten, zoals een In Memoriam, 
voordragen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat een van de naasten 
het ceremoniemeesterschap op zich neemt. 

Indien uw voorkeur uitgaat naar een kerkelijke uitvaart zal 
het afscheid hoogstwaarschijnlijk in de kerk plaatsvinden. 
De voorganger zal dan veelal de dienst leiden. Wij leggen het 
contact met degene die de dienst zal gaan leiden. 

Gelegenheid tot afscheid nemen wil ik graag: 

 { met een open kist        {   met een gesloten kist 
 { alleen voor familie 
 { voor familie en vrienden 
 { voor alle belangstellenden 

Ik wil dat mijn afscheidsbijeenkomst wordt gehouden: 

 { in de kerk, te weten:

te 

 { met avondwake        {   zonder avondwake  

 { op de begraafplaats, indien beschikbaar in de aula/ruimte van de begraafplaats: 

te 
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 { in het crematorium 
 { met geestelijke      {   zonder geestelijke  
 { in een uitvaartcentrum, te weten:

te 

 { elders, namelijk:

Ik wil dat de baar/kist begeleid wordt door: 

 { door  naasten, te weten: 

1

2 

3

4

5 

6  

 { door dragers 

Ik wil graag dat:  

 { de kist met de hand wordt gedragen 
 { op de schouders wordt gedragen 
 { de kist op een rijdende baar wordt geplaatst  
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Tijdens de afscheidsbijeenkomst wil ik dat naar de volgende muziek geluisterd 
wordt:  

Tijdens de afscheidsbijeenkomst wil ik: 

 { wel sprekers        {   geen sprekers 

Ik wil graag bloemen bij mijn uitvaart:

 { nee       {   ja 
 { zo ja, welke soort en kleur: 

Na de crematie wil ik graag dat de bloemen de volgende bestemming krijgen: 

 { op het bloemenveld van het crematorium 
 { door mijn dierbaren mee naar huis worden genomen 
 { anders, namelijk: 
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Ik zou graag beeld- en/of geluidsopnames van de uitvaart gemaakt willen 
hebben:

 { nee       {   ja 

Zo ja, dan wil ik graag: 

 { fotografie 
 { video 
 { geluid 
 { ik laat dit over aan mijn dierbaren 

Gedenkteken 

Ik wil het volgende gedenkteken op mijn graf: 

 { platte steen 
 { staande steen 
 { geen gedenkteken 
 { anders, te weten: 
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Ter beschikkingstelling van de wetenschap

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk uw lichaam ter 
beschikking van de wetenschap te stellen. De voorwaarden 
verschillen per universiteit. Indien u hier meer over wilt weten 
kunnen wij u daar over informeren. 

Ik wil dat mijn uitvaart verzorgd wordt door:

Peppeldreef 13
2665 GG  Bleiswijk
Telefoon 010-5216558
Mobiel 06-14697174
info@werneruitvaart.nl
www.werneruitvaart.nl

Plaats:                                                                                    Datum : 

Handtekening : 



Wij zijn dagelijks 24 uur bereikbaar.

010-5216558 | 06-14697174
info@werneruitvaart.nl  |  www.werneruitvaart.nl


