
Wilsbeschikking                                                            
 
 
wilsbeschikking. 
Voor uw persoonlijke wensen. 
 
 
Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier 
van leven. Daarom willen zij hun uitvaart een eigen invulling geven. De wilsbeschikking helpt daarbij. 
Hierin kunt u aangeven wat uw persoonlijke wensen zijn. Zodat iedereen later precies weet hoe uw 
uitvaart eruit moet zien.  
 
Laat uw familie en vrienden weten dat u een wilsbeschikking heeft. En waar u deze bewaart, 
bijvoorbeeld bij uw verzekeringspapieren. Dan weet men later dat u uw wensen heeft vastgelegd en 
waar deze te vinden zijn. 
 
De wilsbeschikking is geen rechtsgeldig document, maar dient als leidraad voor het regelen van de 
uitvaart. Wilt u er zeker van zijn dat u uw wensen wel rechtsgeldig vastlegt, dan kunt u deze 
eigenhandig uitschrijven (niet typen). Vervolgens zet u de datum en uw handtekening eronder. U 
maakt dan een zogeheten codicil. Ook is het mogelijk uw wensen door de notaris in een testament te 
laten vastleggen. 
 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Achternaam …………………………………………………………………………………..… 0 man 0 vrouw 
Voornamen ………………………………………………………………………………………………..………. 
Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………….... 
Adres …………………………………………………………………………………………………………….… 
Postcode ……………………………………. Plaats ……………………………………………………………. 
 
 
 
Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door:  
0 Uitvaartverzorging de Vaart 
0 andere uitvaartonderneming, nl. ……………………………… 
0 persoonlijke relatie, nl. ………………………………………….. 
0 geestelijke 
0 naar wens van de nabestaanden 
 
 
Ik heb een uitvaartverzekering:  
 
0 ja, bij ……….……………………………………………………., polisnummer: ………………………….. 
      
0 ja, elders, nl. …………………………………………………………………………………………….. 
0 nee 
 
 
Ik heb een testament   0 ja, bij notaris ……………………………………………………... 
     0 nee 
 
 
Ik heb een donorcodicil   0 ja, deze bewaar ik bij/in ………………………………………… 
     0 nee 
 
 
Ik stel mijn lichaam ter 
beschikking aan de medische 
wetenschap    0 ja, de papieren hiervoor bewaar ik bij/in ……………………… 
     0 nee 



 
 
Persoonlijke wensen 
 
(Heeft u meer ruimte nodig voor het invullen van uw wensen, dan kunt u hiervoor een apart vel papier gebruiken en bijvoegen) 
 
Ik heb gekozen voor:   0 begrafenis 
     0 crematie 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Overlijdensadvertenties:  0 ja  

   in de volgende dagblad(en):………………………………….. 
        …………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………….. 
        …………………………………………………………………….. 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Rouwkaarten:    0 ja 
        gewenste tekst, gedicht, citaat: ……………………………… 
         ……………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………. 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Bloemen bij de uitvaart:   0 ja 
        voorkeur: ………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………. 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Uitvoering kist:    0 standaard 
     0 luxe 
     0 anders, nl. .………………………………………………………. 
     0 naar wens van de nabestaanden  
 
Ik wil worden opgebaard in:  0 eigen woning 
     0 het uitvaartcentrum, plaats: …………………………………… 
     0 elders, nl. ………………………………………………………… 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Gelegenheid tot rouwbezoek:  0 ja 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Ik wil een uitvaartplechtigheid:  0 in stilte 
     0 in bijzijn van familie 
     0 in bijzijn van vrienden, kennissen en belangstellenden 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
(Kerk)dienst gewenst:   0 ja:  0 in kerk, plaats: ……………………………………….. 
      0 in de aula van het crematorium 
      0 elders, nl. ………………. ……………………………… 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Ik ben lid/lidmaat/dooplid van:  0 de kerk, plaats:…………………………………………………… 
     0 het genootschap, nl.…………………………………………… 
     0 geen kerk of genootschap   
 
 



Plaats van de uitvaartplechtigheid:  
 
0 kerk, plaats: ……………………………………………………… 
0 het uitvaartcentrum, plaats: ……………………………………. 
0 het crematorium, plaats: ……………………………………….. 
0 elders, nl. ………………..……………………………………….. 
0 naar wens van de nabestaanden 
 
Gelegenheid voor spreker(s) tijdens  
de uitvaartplechtigheid:   0 ja 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Muziek tijdens de  
uitvaartplechtigheid:   0 ja 

voorkeur:….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

0 nee 
0 naar wens van de nabestaanden 

 
Na de uitvaartplechtigheid wil ik: 0 een koffietafel 
        met: 0 koffie/thee 
         0 cake 
         0 iets anders, nl. ………………………………………… 
      …………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………….. 
     0 geen koffietafel 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Dankbetuigingen:   0 ja: 0 bidprentjes 
      0 met foto 
      0 zonder foto 
      0 dankbetuigingkaarten 
      0 dankbetuigingadvertentie 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
 
 
Begrafenis 
 
Ik wil worden begraven in:  0 een algemeen graf 
     0 een huurgraf 
     0 een (beschikbaar) eigen graf 
        van ………………………………………………………………... 
        te ………………………………………………………………….. 
        begraafplaats ……………………………………………………. 
        vak …………………… klasse ………………..nr. ……………. 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Gedenkteken op het graf:  0 ja 
        tekst: …………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………. 
         ……………………………………………………………………. 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 



Crematie 
 
Voorkeur crematorium:   ……………………………………………………………………….. 
 
Ik wil dat mijn as wordt:    
 
0 verstrooid 
0 op het verstrooiingsveld bij het crematorium 
0 op zee per schip / vliegtuig 
0 op een dierbaar plekje, nl. ………………………… 
0 naar wens van de nabestaanden 
 
0 bewaard 
0 in de urnengalerij / urnentuin van het crematorium 
0 in het graf van …………………………………… 
op de begraafplaats te ……………………………….. 
0 elders, nl. ……………………………………………… 
0 naar wens van de nabestaanden 
 
Familie aanwezig bij  
verstrooiing / bijzetting   0 ja 
     0 nee 
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Gedenkplaatje gewenst:  0 ja 
     0 nee  
     0 naar wens van de nabestaanden 
 
Overige wensen  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Getekend te: ………………………… Datum: …………………… Handtekening: …………………..……… 
 
 
 
 
 
Melding van sterfgevallen  
Uitvaartverzorging De Vaart 
Tel. O6-38842823 
Het nummer is dag en nacht bereikbaar. 
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