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In dit formulier staan de wensen met betrekking tot de uitvaart van: 
 
Naam:             
 
Adres:             
 
PC en woonplaats:           
 
Geboorteplaats en – datum:          
   
Telefoonnummer:             
 
E-mailadres :              
            
Burgerlijke staat:           
 
Burgerservicenummer:                   
 
 
Contactpersoon voor na mijn overlijden 
 
Naam:             
 
Adres:             
 
PC en woonplaats:           
 
Geboorteplaats en datum:          
 
Telefoonnummer:            
 
E-mailadres :             
 
   
Ik wil dat mijn uitvaart wordt verzorgd door 
 
         ☐ Vrouwen van Sereen 

        ☐ laat ik over aan mijn naasten 
  
 

Uitvaartverzekering:  ☐ ja   ☐ nee   
 
Maatschappij/ polisnummer:                                              Maatschappij/ polisnummer 
 
                       
                      
Maatschappij/ polisnummer:                                              Maatschappij/ polisnummer: 
 
                       

 
☐ Vrouwen van Sereen mag de verzekering afhandelen en verzekeringsgelden innen ter 
verrekening van de uitvaartkosten 
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Testament:  ☐ ja   ☐ nee 
 
Opgemaakt door Notaris:           
 
Adres:             
 
Plaats:             
 
Telefoon:            
 
 
Medische gegevens: 
 

☐ Ik geef toestemming tot orgaandonatie:  
☐ Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld aan de medische wetenschap 

☐ Ik geef wel/ geen/ alleen in bepaalde situaties toestemming voor obductie/ sectie 

☐ Ik draag een pacemaker / ICD 

☐ Ik heb in het afgelopen jaar een behandeling gehad met radiotherapie 
 
 
Mijn doel met betrekking tot dit wensenformulier 
   

☐ Ik wil dat de in dit formulier omschreven wensen strikt worden uitgevoerd 

☐ De in dit formulier omschreven wensen zijn bedoeld als richtlijn en ik vraag mijn      
            naasten deze wensen te respecteren en zo goed mogelijk uit te voeren. 
 
 
Ik kies voor begraven/ crematie 
 

☐ Begraven op begraafplaats                              

☐ Algemeen/ huur graf 

☐ Particulier graf nieuw/ bestaand graf nr. 

☐ ik laat dit over aan mijn naasten 

☐ er mag een tijdelijk grafmonument geplaats worden 

 
 
☐ Crematie   
    Ik heb voorkeur voor een bepaalde locatie:                 
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Asbestemming:  

☐       De as mag in een urn 

☐       De as mag worden bijgezet  

☐       De as mag worden uitgestrooid. Locatie                  

☐ Dit laat ik over aan mijn naasten 
 
 
Opbaring: 
 

☐ Thuis 

☐ Afscheidshuis Sereen, Voorhaven 139 in Edam 

☐ Uitvaartcentrum Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2 in Volendam 

☐ Uitvaartcentrum/ plaats         

☐       Kerk              

☐ Dit laat ik over aan mijn naasten   

 
Kleding waar ik graag in opgebaard wil worden 
 
             
 
 
Omhulling: 
 

☐ Kist  (houtsoort, fineer, kleur?)        

☐ Mand (soort, vorm, kleur?)         

☐ Opbaarplank met wade         

☐ Anders           

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
 
 
Rouwkaart:  
 
☐ ja   ☐ nee  ☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 

☐ Eigen ontwerp formaat: 

☐ Ik vind een bepaalde tekst/ afbeelding mooi en zou het fijn vinden als deze terug 
    komt in het rouwdrukwerk 

☐ Ik laat de invulling over aan mijn naasten 
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Dankbetuigingen: 
 
☐ verstuur dankbetuigingen 

☐ plaats dankbetuigingsadvertentie 
☐ geen dankbetuigingen/ laat ik aan mijn naasten over 
 

             
Plaatsen van overlijdensadvertentie:   
 
☐ plaatsen in de volgende kranten          

☐ geen overlijdensadvertentie 

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
 
 
Social media: 
 

☐ ik wil dat er wel/ niet kennis wordt gegeven van mijn overlijden op social media  
☐ laat ik mijn nabestaanden bepalen. Ik laat toegangsgegevens achter. 
     
 
Afscheid nemen: 
 

☐ Alleen mijn naasten mogen mij nog zien 

☐ Alle genodigden mogen mij nog zien 

☐ Geen gelegenheid tot afscheid nemen 

☐ Dit laat ik over aan mijn naasten  
 
 
Afscheidsbijeenkomst/ consumpties 
 

☐ Afscheidsbijeenkomst voor iedereen die dit wenst 

☐ Afscheidsbijeenkomst in besloten kring 

☐ Geen afscheidsbijeenkomst 

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
 
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in        
    
Catering: 
 
Dranken:                    
  
Iets er bij:            
 

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
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Condoleance: 
 

☐ de avond/ dag voor de uitvaartplechtigheid 

☐ voor aanvang van de uitvaartplechtigheid 

☐ na afloop van de uitvaartplechtigheid 

☐ geen condoleancebezoek 

☐ Iaat ik aan mijn nabestaanden over 
 
 
Sprekers tijdens de uitvaarplechtigheid: 
 
 
Er mag tijdens mijn afscheid wel/ niet gesproken worden 
 
Spreker:              
 
Spreker:              
 
Spreker:              
 
 
Muziek/beeld tijdens de uitvaartplechtigheid: 
 

☐ < CD > muziek 

☐ Livemuziek 

☐ Geen muziek 

 
Titel/ artiest:              
 
Titel/ artiest:              
 
Titel/ artiest:              
 
Titel/ artiest:              
 

☐ ik vind het mooi als er foto’s worden getoond 

☐ geen foto’s of beeldpresentatie 

☐ ik laat dit aan mijn naasten over 
 
 
Begeleiding van de kist door:   
 

☐ Professionele dragers / draagsters  

☐ Door mijn naasten  

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
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Vervoer: 
 

☐ Rouwauto/ kleur           

☐ Volgauto(‘s) (aantal)         

☐ Loopkoets ☐ Eigen auto ☐ Anders     

☐ Dit laat ik aan mijn naasten over 
 
Speciale route                
 
 
Bloemen:   
 
☐ Ik heb voorkeur voor een bepaald soort en kleur bloemen      

☐ geen bloemen 

☐ ik laat dit aan mijn naasten over  

☐ Ik stel op prijs dat er gedoneerd wordt aan        
 
     
 
Foto’s en/ of filmpjes: 
 
☐ ik vind het wel/ niet goed als er foto’s/ filmpjes worden gemaakt tijdens de  
    uitvaartplechtigheid 

☐ foto’s en filmpjes mogen enkel gemaakt worden door naasten, geen derden 

☐ ik wil niet dat er foto’s en/ of filmpjes worden gemaakt 
 
 
Mag er een online Memori worden aangemaakt 
 
☐ ja, dat vind ik mooi 

☐ nee, dat wil ik niet 

☐ ik laat dit aan mijn naasten over 

 
 
 
Plaats en datum:             
 
 
U kunt het formulier bewaren op een voor uw naasten bekende plek. Wij kunnen het 
wensenformulier ook registreren in ons archief. 
 
Als u liever een persoonlijk gesprek heeft over uw wensen kunt contact met ons opnemen. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
 
  
 
 
 


