
24/7 beschikbaar

06 50 67 06 26

Wensenboekje

“Een afscheid als dierbare herinnering 
voor de toekomst. Dat is wat ik samen 

met u wil bereiken.”
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Inleiding
Afscheid nemen van een dierbare is een intense en verdrietige 

gebeurtenis. Op zo’n moment zijn nabestaanden overmand door 
emoties terwijl er praktisch gezien zoveel van hen gevraagd wordt. Er 

komen belangrijke beslissingen op hen af en er moet van alles worden 

geregeld. Nabestaanden zullen u dankbaar zijn als u vooraf heeft 

aangegeven wat uw persoonlijke wensen en ideeën zijn rond uw 

afscheid. Het voorkomt keuzes die niet bij u passen en het geeft rust, bij 

uzelf én uw nabestaanden. Of u nu jong of oud bent, als uw wensen zijn 

vastgelegd kunt u het ook van u afzetten. Uw wensen weer aanpassen 

is uiteraard altijd mogelijk. Bewaar het wensenboekje bij uw papieren 

en licht uw naasten in over het bestaan ervan. U kunt er ook voor 

kiezen uw wensenboekje bij ons te laten archiveren. Wij zullen dan een 

kopie maken en deze bewaren.

Opbaren
Er bestaan twee manieren van opbaren. Traditioneel met een koeling of 

door middel van thanatopraxie. Bij gebruik van een koeling blijft het 

lichaam enkele dagen in goede conditie, maar voelt het koud aan en is 

bleek van kleur. Een alternatief voor koelen is thanatopraxie. Dit is een 

lichte balseming waarbij geen koeling of gekoelde ruimte nodig is. Er 

wordt een conserveringsvloeistof ingebracht waardoor het lichaam zijn 

natuurlijke kleur behoudt, langer in goede conditie blijft en niet koud 

aanvoelt. 

Resomeren
In de toekomst komt er een alternatief voor begraven of cremeren, 

namelijk resomeren. Hierbij wordt het lichaam opgelost in een 

vloeistof. Het is een milieuvriendelijke manier van lijkbezorging. Vóór 

deze vorm is toegestaan moet de minister van BZK (Binnenlandse zaken 

en Koninkrijksrelaties) eerst een wetswijziging doorvoeren binnen de 

Wet op lijkbezorging. 



Personalia

Geslacht Man/Vrouw

Geslachtsnaam

Voornamen

Roepnaam

Geboortedatum en -plaats

BSN Nummer

Adres

Postcode/Woonplaats

Burgerlijke staat

Gehuwd met / partner van

Weduwe / Weduwnaar van

Nationaliteit

Levensovertuiging

Donorcodicil
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Uitvaartverzekering

Uw keuzes:
Gebruik van koeling

Thanatopraxie

Begraven

Cremeren

Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de (medische) wetenschap

Resomeren als dat (in de toekomst) mogelijk is

Soort verzekering Kapitaal / Natura

Maatschappij

Polisnummer

Overige

Testament opgemaakt Ja / Nee

Notariskantoor

Huisarts

Uitvaart laten verzorgen door Uitvaartbegeleiding Anita Bos

Telefoonnr. 06 - 50 67 06 26
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Laatste verzorging
Door uitvaartbegeleiding Anita Bos

Familie samen met uitvaartbegeleiding

Thuiszorg

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Opbaring
Thuis: op bed

Thuis: in de kist

In rouwcentrum: ___________________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Anders: ___________________________________________________

Kleding
Voorkeur: _______________________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Sieraden

Bril

Haar

Make-up
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Kist of ander omhulsel
Fineer uitvaartkist

Massief houten uitvaartkist / Houtsoort: _____________________

Vuren (is te beschilderen)

Kist met fotoprint

Lijkwade

Anders: ________________________________________________

Rouwkaarten
Rouwkaarten versturen, aantal: ________

Rouwkaarten versturen na de uitvaart

Geen rouwkaarten

Ontwerp rouwkaart: _____________________________________

Tekst rouwkaart: ________________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Advertenties
Geen advertentie

Advertentie in lokale krant: ________________________________

Advertentie in landelijk dagblad: ____________________________
__

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Afscheid nemen
In besloten kring

Alleen genodigden

Alle belangstellenden

Een open kist

Een gesloten kist

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Condoleance
Aan huis

In rouwcentrum

Achtergrondmuziek: _____________________________________

Met beelden: __________________________________________

Geen condoleance

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Bloemen
Ik wil bloemen, soort/kleur: ________________________________

I.p.v. bloemen, collecte voor organisatie: ______________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Anders: _________________________________________________
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Vervoer
Rouwauto, model/kleur: ________________________________

Uitvaart bus

Uitvaartmotor (zijspan)

Uitvaartfiets

Uitvaartcaravan

Rouwkoets, zwarte/witte paarden: _________________________

Loopkoets

Uitvaarttruck

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Anders: _______________________________________________

Volgauto’s
Volgauto(‘s)
Limousine

Geen volgauto(‘s)
Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Dragers
Gedragen door familie/vrienden

Gedragen door jonge mannen (studenten)

Gedragen door vrouwen

Gedragen door mannen (traditioneel)

Anders: ________________________________________________
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Kerkelijke uitvaart

Voorganger

Telefoonnr. voorganger

Kerk

Aula

Elders

Organist

Koor

Liederen

Schriftlezing
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Niet-kerkelijke uitvaart

Locatie afscheidsbijeenkomst

Bijeenkomst wordt geleid door:

Familie

Uitvaartbegeleider

Funerair spreker

Ritueel begeleider

Anders: ________________________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Muziekstukken + Componist/Muzikant

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

Sprekers

Andere rituelen
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Begrafenis
Begraafplaats: ___________________________________________

Algemeen graf (meerdere mensen, los van elkaar staand)

Graf met uitsluitend recht (eigen graf voor 20 of 30 jaar)

Bestaand graf, nummer: __________________________________

Bijzetting bij: ____________________________________________

Grafmonument
Materiaal: _______________________________________________

Voorkeur steenhouwerij: ____________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Tekst: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Ik wil dat de kist
Helemaal daalt

Helemaal niet daalt

Daalt tot bovenkant aarde (maaiveld)

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Crematie
Crematorium: ____________________________________________

Begeleiding door mijn naasten naar de oven (indien mogelijk) 

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Asbestemming
Bijzetting in urnenmuur begraafplaats

Bijzetting in columbarium

Verstrooien: _____________________________________________

Oplaten in ballon

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over

Na afloop van de plechtigheid
Samenkomst aula begraafplaats

Samenkomst koffiekamer crematorium

Samenkomst elders: _______________________________________

Voorkeur catering: _________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Dat laat ik aan mijn nabestaanden over
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Dankbetuiging
Dankbetuiging versturen

Bidprentje meegeven/versturen

Geen dankbetuiging

Tekst: _____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Executeur testamentair
De executeur testamentair is degene die verantwoordelijk is voor

de afwikkeling van de erfenis. Ik wijs aan als executeur testamentair:

Naam: _______________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________________

Emailadres: ____________________________________________________

Huisdier(en)
Soort dier(en):_________________________________________________

Ras: __________________________________________________________

Met mijn huisdier(en) moet het volgende gebeuren: 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________
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Accountant / Boekhoudkantoor

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Belastingadviseur

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Bankrelaties

1.

2.

3.

Belangrijke instanties
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Verzekeringskantoor

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Andere instanties

*Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

*Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Belangrijke instanties
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Adressenlijst
Familie

Familie schoonkinderen

Vrienden

Buren

Huisarts

Tandarts

Thuiszorg

Kerkgenootschap

Zakelijke relaties

Verenigingen

Overige

Locatie van schriftelijke adressenlijst

Locatie van digitale adressenlijst

Wachtwoord van de computer

Overige bijlagen (kopieën) wensenboekje

Trouwboekje

Donorcodicil

Kopie ID/paspoort

Polissen
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Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Ondertekening

Ik wens dat wordt gehandeld zoals ik in dit wensenboekje heb aangegeven, 

voor zover mogelijk en wettelijk is toegestaan. Aldus door mij geheel 

eigenhandig geschreven en ingevuld, gedagtekend en ondertekend.

Plaats

Datum

Handtekening

Naam

Handtekening

Bij het opmaken was/waren de volgende perso(o)n(en) aanwezig:

Naam

Handtekening



Aanvullende notities







Uitvaartbegeleiding Anita Bos

Schoutlaan 5

4147 EV  Asperen

T: 06 - 50 67 06 26

E: info@uitvaart-ab.nl

W: www.uitvaart-ab.nl


