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Voorwoord 
 
Op de volgende pagina’s kunt u aangeven wat uw persoonlijke 
voorkeuren en wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. U 

kunt exact aangeven hoe uw ideeën zijn, maar u heeft uiteraard ook 
de vrijheid om niets in te vullen of om alleen aan te geven wat u 
absoluut niet zou willen. Met deze keuzes kunnen uw nabestaanden 
de uitvaart, overeenkomstig uw wensen, verzorgen. 
 

Het is niet eenvoudig om dit boekje in te vullen, het kan 
confronterend zijn en dilemma’s oproepen. Maar uiteindelijk kan het 
rustgevend zijn als alles toch is ingevuld en dat u niet bij monde, 
maar wel op papier kenbaar heeft kunnen maken hoe u uw uitvaart 
graag zou willen.  
 

Dit kunt u alleen invullen, of in samenspraak met iemand die u 
vertrouwd is: uw partner, zoon of dochter, vriend of vriendin of 
misschien een uitvaartverzorger.  
 
De uiterste wilsverklaring is een soort codicil en geen testament. Het 

geeft uw wensen aan, maar is niet bindend zoals een testament. 
Mochten er onderwerpen zijn waar u meer informatie over wilt, dan 
kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een uitvaartverzorger. 
 
Als u deze wilsbeschikking heeft ingevuld, is het raadzaam dit 

kenbaar te maken of in ieder geval het zo op te bergen dat het direct 
te raadplegen is, om naderhand vervelende situaties te vermijden. 
 
Veel wijsheid en kracht toegewenst met het invullen van uw 
wilsbeschikking. 

 
 
Erik van Zoest 
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Wilsbeschikking 
 

Personalia 
Deze wilsbeschikking is ingevuld door en betreft de persoonlijke 

wensen van: 
 

Naam: 
__________________________________________________________ 
 

Voornamen: 
__________________________________________________________ 
 

Geboortedatum en -plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Adres: 
__________________________________________________________ 
 

Postcode en plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Tel: 
__________________________________________________________  

 

Nationaliteit: 
__________________________________________________________ 
 

Burgerlijke staat: 
__________________________________________________________ 
 

Met / van: 
__________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________ 
 

Eerder gehuwd met: 
__________________________________________________________ 
 

Geloofsovertuiging: 
__________________________________________________________ 
 

Bank- / gironummer: 
__________________________________________________________ 
 
 

Deze wilsbeschikking heb ik persoonlijk ingevuld en alle eerdere 
wilsbeschikkingen door mij opgesteld komen hiermee te vervallen. 
 

 

Datum:         Handtekening: 
 
__________________________________________________________ 
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Ik heb de wilsbeschikking besproken met: 
 

Naam: 
__________________________________________________________ 
 

Adres: 
__________________________________________________________ 
 

Postcode en plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Tel: 
__________________________________________________________ 
 

Naam: 
__________________________________________________________ 
 

Adres: 
__________________________________________________________ 
 

Postcode en plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Tel: 
__________________________________________________________ 

 
Ik heb wel / niet een testament. Dit is beschreven bij notaris: 
 

Naam: 
__________________________________________________________ 
 

Adres: 
__________________________________________________________ 
 

Postcode en plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Tel: 
__________________________________________________________ 

 

Ik heb wel / niet iemand aangewezen als mijn executeur-
testamentair. Mijn executeur-testamentair is: 
 

Naam: 
__________________________________________________________ 
 

Adres: 
__________________________________________________________ 
 

Postcode en plaats: 
__________________________________________________________ 
 

Tel: 
__________________________________________________________ 
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De keuze 
 
De eerste en misschien wel de belangrijkste vraag is of u kiest voor 
een begrafenis, resomatie of crematie. Daarnaast is er de mogelijkheid 
uw lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. 
Er zijn verschillende motivaties voor de keuzes. 
 
De zwaarstwegende redenen voor het maken van deze keuzes liggen 
vaak ten grondslag aan de plaats waar uw wieg stond. Zo kan 

geloofs- en of levensovertuiging een grote rol spelen. Daarbij kan 
ook milieu of duurzaamheid meewegen.  
Maar ook financiën kunnen een motivatie zijn. Kosten van begraven 
liggen aanzienlijk hoger dan die van resomeren of cremeren. Maar 
ook voor wat erna komt zoals onderhoud, een grafmonument of de 
asbestemming. 
 
 
Ik wil wel / niet worden begraven. 
Voor de uitwerking van de begrafenis, zie pagina 8 t/m 11. 
 

 
Ik wil wel / niet worden geresomeerd (ontbinding door water). 
Verwacht wordt dat dit mogelijk is vanaf 2023. Dit zal mogelijk zijn in 
Uitvaartcentrum & Resomatorium ’T Vijfde Seizoen te Ommeren. 
Voor de uitwerking van de resomatie, zie pagina 12 en 13. 

 
 
Ik wil wel / niet worden gecremeerd (ontbinding door vuur). 
Voor de uitwerking van de crematie, zie pagina 12 en 13. 
 

 
Ik stel wel / niet mijn lichaam ter beschikking aan de medische 
wetenschap. 
Voor de uitwerking van de ter beschikking stelling, zie pagina 14. 
 
 
Voor de inhoud van de uitvaart zelf, zie vanaf pagina 15. 
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De begrafenis 
 

Begraafplaats 
Er zijn twee soorten begraafplaatsen:  

1. Gemeentelijke. De burgerlijke gemeente beheert deze 

begraafplaatsen en is verplicht minstens één begraafplaats in 
de gemeente open te houden. Op deze begraafplaatsen worden 
algemene graven (voor tien jaar) en eigen graven (voor 
minimaal 20 jaar, ook wel huurgraven genoemd) uitgegeven. 

2. Particuliere. Ook wel bijzondere begraafplaatsen genoemd, 
zoals bijvoorbeeld natuurbegraafplaatsen, kerkelijke 
begraafplaatsen of militaire erevelden. De eigenaar is vaak 
een stichting, kerkgenootschap of iemand van adel. Om 
gebruik te mogen maken van deze begraafplaatsen moet je 
meestal aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld lid 
zijn zoals bij een kerk of woonachtig binnen grondgebied van 
de eigenaar of plaats. Natuurbegraafplaatsen hebben weer 
heel andere voorwaarden.  
De regelgeving kan per begraafplaats verschillen en het is 
daarom aan te raden hierover informatie in te winnen. 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar de begraafplaats: 
 
_________________________________ te ___________________ 
 
 

Graf 
Geef hieronder uw keuze aan met betrekking tot het graf. Ik wil: 
   

O  worden bijgezet in het familiegraf c.q. grafkelder op de 
genoemde begraafplaats.  
Het grafnummer is:______________________ (indien bekend) 

 

O  worden begraven in een algemeen graf. Als u hiervoor kiest 
betekent het dat de beheerder van de begraafplaats de 
zeggenschap houdt over het graf. De beheerder bepaalt wie er 
in het graf bij begraven wordt en niet de nabestaanden. Het graf 
wordt in principe voor tien jaar uitgegeven en dit kan niet 
verlengd worden. Er zijn geen kosten voor het gebruik van het 
graf. 

 
O  worden begraven in een eigen grafkelder. Dit is een graf waarbij 

een grafkelder wordt geplaatst en het graf gehuurd wordt voor 
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minimaal 20 jaar. Na afloop van de termijn is de huur telkens 
met tien jaar te verlengen. Het graf komt op naam van een 
nabestaande, de rechthebbende. Die persoon bepaalt wat er 
verder met het graf gebeurt.  

 

O  worden begraven in een eigen graf. Dit is een graf dat wordt  
gehuurd voor minimaal 20 jaar. Na afloop van de termijn is de 
huur telkens met tien jaar te verlengen. Het graf komt op naam 
van een nabestaande, de rechthebbende. Die persoon bepaalt 
wat er verder met het graf gebeurt. 

 
O  worden begraven in een natuurgraf. In onder andere Arnhem, 

Bilthoven, Hoog Soeren, Schaijk en Molenhoek zijn speciaal 
hiervoor ingerichte begraafplaatsen. Hier kunnen graven voor 
onbepaalde tijd worden uitgegeven. Het graf komt op naam van 
een nabestaande, de rechthebbende. Die persoon bepaalt wie er 
in het graf begraven mogen worden. 
De graven liggen op de heide of in bosrijke omgeving. Meestal is 
alleen het plaatsen van een boomschijf toegestaan. Verder vindt 
er geen speciaal onderhoud plaats. De natuur bepaalt de aanblik. 

 
Opmerkingen: 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Onderhoud 
Geef hieronder uw voorkeur aan. Ik wil dat het onderhoud: 
 
O  wordt afgekocht. Dit betekent in één keer de totale termijn van 

het huren (20, 25 of 30 jaar) betalen. Dan betaalt men een 
bepaald percentage (verschilt per gemeente) van het jaarbedrag 

vermenigvuldigd met het aantal jaren. In een enkele gemeente 
is deze vorm zelfs verplicht. 

 
O  jaarlijks wordt betaald, indien dit nog wordt toegestaan. Dan 

wordt ieder jaar een nota gestuurd aan de rechthebbende, met 

alle mogelijke prijsstijgingen die daarbij kunnen komen.  
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O  aan de Stichting Grafzorg wordt overgedragen. Het is mogelijk 
een overeenkomst met de Stichting Grafzorg te sluiten  
(tel: 026 - 361 7900). Dit kan voor het overlijden, maar ook 
daarna gedaan worden. Er wordt dan een geldbedrag gestort in 
hun depot. Hiermee beleggen ze met een afgesproken minimale  

waardestijging. Van dit geld kan alles betaald worden voor 
eventueel aankoop en onderhoud zonder verdere kosten en de 
nabestaanden houden het zeggenschap. 

 

 

Grafmonument 
De keuze en vormgeving van een grafmonument is in principe vrij. 
Wel zijn er regels opgesteld door eigenaren van begraafplaatsen. 
Bijvoorbeeld dat een monument niet groter mag zijn dan 1.00 m x 
2.00 m en niet hoger dan 0.90 m. Dit geldt tevens voor beplanting. 
Materiaalkeuze is vrij. Tegenwoordig komen ook houten of glazen 
elementen in grafmonumenten voor. 
 
Mijn voorkeur gaat uit naar een graf: 
 

O waarop het oorspronkelijke grafmonument wordt teruggeplaatst 
 
O  waarop een grafmonument wordt geplaatst waardoor het 

volledige graf wordt bedekt 
 

O  waarop een grafmonument wordt geplaatst met ruimte voor 
beplanting 

 
O met alleen beplanting 
 
O waarop geen enkele bedekking wordt aangebracht 

 
O  waarop mijn nabestaanden de bedekking bepalen 
 
 
Voor de vormgeving gaan mijn voorkeur(en) uit naar: 

 
O liggende steen          
 
O alleen staande steen (is alleen een letterplaat) 
 

O liggend en staand gedeelte     
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O met roef (is met aflopende liggende steen) 
 
O staande steen als kruis / rond / met golf bovenlangs 
 
O anders nl. _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 
 

Suggestie voor grafmonument 

Materiaal keuze:   
O bestaand grafmonument gebruiken 
 
O hout 

         

O marmer 
         

O graniet 
         

O glas 
         

O mogen nabestaanden uitkiezen 
 
 
Opmerkingen: 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
De volgende tekst mag op het grafmonument: 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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De resomatie / crematie 
 
Resomatorium / Crematorium 
Na de resomatie / crematie is het wettelijk geregeld en verplicht dat 
de as één maand in een afgesloten ruimte van de locatie blijft. Dit is 
mede gedaan om geen overhaaste beslissingen te nemen, want 
vooral met betrekking tot verstrooien is niets meer terug te draaien. 
Tegenwoordig is bijna alles mogelijk als asbestemming. Voor prijzen 
en andere vragen kunt u contact opnemen met een 

uitvaartverzorger, resomatorium of een crematorium. 
 

Mijn voorkeur voor de resomatie / crematie gaat uit naar de locatie: 
 
_________________________________  te    ___________________ 
 
 

Pacemaker / defibrillator 
Een eis die de crematoria (dit geldt niet voor resomeren) hebben 
gesteld uit veiligheidsoogpunt is dat er in een lichaam geen 
pacemaker of defibrillator aanwezig mag zijn. Die zal dus voor de 

crematie verwijderd moeten zijn. In mijn lichaam bevindt zich: 
 

O wel / geen pacemaker       O wel / geen defibrillator 
 
 

Asbestemming 

Geef hieronder uw keuze aan met betrekking tot de asbestemming. 
Ik wil dat mijn as: 
 

O wordt bijgezet in een bestaand graf / urnenmuur op begraafplaats 
 

_________________________________ te  _________________ 
 

in het graf of in de urnenmuur met nummer: _________________ 
 

O wordt geplaatst in de urnenmuur / collobarium 
 

 op het terrein van begraafplaats / resomatorium / crematorium 
 
 _________________________________ te  _________________ 
 
O wordt meegenomen door mijn nabestaanden, om bijvoorbeeld in  

huis of in de tuin een plekje met de urn te creëren 
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O wordt verdeeld en / of verwerkt in sieraden of 
herinneringsvoorwerpen voor mijn nabestaanden 

 
O wordt uitgestrooid 
 

 O op het terrein van begraafplaats / crematorium  
 

 _________________________________ te  _________________ 
 

 O over zee 
 

 O elders (hiervoor is wel toestemming nodig van de eigenaar) 
 

 _____________________________________________________ 
 

 _________________________________ te  _________________ 

 
 
Opmerkingen: 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
 

Urn en / of gedenkplaat 
De urn (asbus) kan in een sierurn geplaatst worden of in een 
urnenmuur met een gedenkplaat. Het materiaal is bijna altijd van 
graniet. Maar bijvoorbeeld glas is ook mogelijk. Door de kleinere 
afmetingen is de mogelijkheid voor tekst beperkt. Hieronder kunt u 

aangeven wat uw voorkeur heeft van een eventuele soort sierurn of 
gedenkplaat en de daarop aan te brengen tekst: 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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Ter beschikking aan de medische wetenschap 
 

Iedere meerderjarige kan besluiten om zijn of haar lichaam ter 
beschikking te stellen aan de medische wetenschap. Hiervoor wordt 
een officiële overeenkomst opgesteld met één van de Universitaire 
Medische Centra in Nederland. 
Als iemand overlijdt kunnen de nabestaanden of de uitvaartverzorger 
contact opnemen met het academische ziekenhuis, waarmee de 
overeenkomst is afgesloten.  
Als het lichaam geaccepteerd is, wordt het lichaam binnen 24 uur na 

overlijden naar het desbetreffende ziekenhuis overgebracht. 
Het ziekenhuis verzorgt later de uitvaart. Dit is bijna altijd een 
crematie zonder bijzijn van de nabestaanden. Dit gebeurt soms 
enkele jaren na het overlijden. De kosten van de crematie en het 
overbrengen, naar en vanaf het ziekenhuis, zijn voor het ziekenhuis. 
 

Door deze situatie is er dus geen uitvaart verzorgt door de familie 
mogelijk! Het kan echter wel wenselijk zijn om bijvoorbeeld: een 
condoleance en/of een herdenkingsdienst te houden, rouwbrieven te 
versturen of een advertentie in een krant te plaatsen. Hiervan zijn de 

kosten voor de nabestaanden. 
 

Het kan echter in een enkele situatie gebeuren dat een lichaam niet 
wordt geaccepteerd. Dit kan bijvoorbeeld omdat een overlijden in het 
buitenland plaatsvond, er sprake is van een besmettelijke ziekte of 
omdat er geen plaats is. Dit betekent dat er toch een volledige 

uitvaart moet plaatsvinden en het ziekenhuis staat daar buiten. 
 

De gegevens van het ziekenhuis met wie ik de overeenkomst heb 
afgesloten zijn (gegevens staan op de overeenkomst): 
 

(naam) _________________________________ te  ____________ 
 

(adres)  ________________________________________________ 
 

(tel)   ________ - _______________ 
 

Als mijn lichaam geaccepteerd wordt, dan wil ik graag verder nog 
verzorgd hebben wat ik, vanaf pagina 15, heb aangegeven. 
 

Mochten ze mijn lichaam niet accepteren, dan wil ik: 
Wel / niet worden begraven (zie pagina 8-11)  

Wel / niet worden geresomeerd / gecremeerd (zie pagina 12-13). 
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De uitvaart 
 
Opbaring 
Door verschillende oorzaken werd het opbaren na de Tweede 
Wereldoorlog veelal verplaatst van thuis naar rouwcentra. Vanaf de 
jaren negentig wordt er weer meer thuis opgebaard. Dit kan 
afhankelijk zijn van de ruimte thuis of angst om bepaalde beelden te 
houden. Thuis kan als persoonlijker en rustiger ervaren worden. U 
kunt hieronder uw voorkeur laten weten. Ik wens: 

 
O thuis opgebaard te worden op bed / in de kist 
 
O opgebaard te worden in het rouwcentrum 
 
 _________________________________  te  _________________ 
 
O alleen opgebaard te zijn voor mijn familie. De kist is dan tijdens de 

condoleance en / of uitvaart gesloten. 
 
O dat de kist direct wordt gesloten, ook voor mijn familie 

 
O dat er indien wenselijk wel / geen thanatopraxie op mijn lichaam 

wordt toegepast. Dit is tijdelijk balsemen. Er is geen koeling nodig, 
maar er worden conserverende vloeistoffen in het lichaam gebracht. 
Hierdoor kan achteruitgang van het lichaam tijdelijk worden 

tegengegaan en zijn ook cosmetische verbeteringen mogelijk. 
 
Opmerkingen: 
 

_______________________________________________________ 

 
 
Kleding voor opbaren 
De kledingkeuze staat helemaal vrij. Er wordt alleen gevraagd om 
rekening te houden met het milieu. Dus liever geen synthetische 
kleding, maar het is geen wet. De kleding kan dus nacht-, vrijetijds-, 
of trouwkleding zijn, een uniform, met of zonder sieraden, met of 
zonder cosmetica enz. Hieronder kunt u uw keuze kenbaar maken: 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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Condoleance 
Er kan behoefte bestaan bij familie, vrienden en kennissen en andere 
relaties om hun medeleven persoonlijk te betuigen en eventueel 
afscheid te nemen. Dat is heel persoonlijk. Mijn voorkeur gaat uit 
naar: 
 

O condoleren aan huis 
 

O condoleren in het rouwcentrum 
 

 _________________________________  te   _________________ 
 
  O avond voor de uitvaart 
 

  O dag van de uitvaart vooraf aan / na afloop van de dienst 
 

O een Avondwake  
 na afloop is er wel / geen gelegenheid om te condoleren 
 

O alleen schriftelijk condoleren 
 

O geen condoleance te houden 
 

Opmerkingen: 
 

_______________________________________________________ 
 

 
Tijdens een condoleance wordt om een bepaalde sfeer te creëren  
soms muziek gedraaid, of bepaalde dingen neergezet. Daar gaan de  
volgende mogelijkheden over: 
 

O achtergrondmuziek is wel / niet gewenst. Zo ja dan graag de 
volgende muziek: 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

O kaarsen 
 

O foto 
 

O anders nl. _____________________________________________ 
 

_____________________________________________________
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Locatie uitvaartdienst 
De locatie waar de dienst wordt gehouden kunt u zelf bepalen. Dit  
kan onder andere thuis, buiten, in een rouwcentrum, kerk of  
crematorium. Misschien hangt dit voor u af of de uitvaart in besloten  
kring plaatsvindt of dat in principe iedereen is uitgenodigd.   

Hier volgen verschillende mogelijkheden, waarbij u uw voorkeur kunt  
aangeven over de plaats waar de dienst mag plaatsvinden. 
 
Mijn keuze tot betrekking van de plaats van de dienst is: 
 

O ik wil geen dienst 
 
O ik wil een dienst gehouden in 
 

_______________________________  te   ___________________ 
 
O ik wil een dienst in besloten kring, gehouden in 
 

_______________________________  te   ___________________ 
 

 
Benaming uitvaartdienst 
De benaming van de dienst kan verschillen. Dit hangt meestal af van  
de situatie en invulling. Is er een geestelijke voorganger bij dan  
wordt er vaak over rouwdienst gesproken, is de dienst in de kerk dan  

is het de dienst van Woord en Gebed of Eucharistieviering. Heeft  
iemand een hoge leeftijd mogen bereiken dan komt soms dankdienst  
voor. Na een ziekbed kan bijvoorbeeld afscheidsdienst,  
herdenkingsdienst of samenkomst worden gebruikt.  
 

De omschrijving van de dienst mag zijn: 

 
O rouwdienst           O dienst van Woord en Gebed 
 
O herdenkingsdienst       O Eucharistieviering 
 

O samenkomst          O afscheidsdienst 
 
O dankdienst           O plechtigheid 
 
O eigen invulling nabestaanden   O anders nl._________________ 
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Voorganger uitvaartdienst 
De voorganger van de dienst mag zijn: 
 

O plaatselijke predikant / pasto(o)r 
 

O pastoraal medewerk(st)er 
 

O vrijwilliger van het humanistisch verbond 
 

O rouw- en ritueelbegeleid(st)er 
 

O alleen door familie 
 

O uitvaartverzorg(st)er 
 

O nabestaanden mogen zelf de keuze maken 
 

O helemaal geen sprekers, alleen muziek 
 

O anders nl. (eventueel naam, mag ook de naam zijn die hoort bij 
één van de eerdere keuzemogelijkheden):  

 

_____________________________________________________ 
 
 

Muziek tijdens uitvaartdienst 
Tijdens de dienst wel / geen muziek. Zo ja: 
 

O eigen bestand   O muziek via derden     O samenzang 
 

O orgel live     O koor           O live artiest 
 

Naam artiest: ___________________________________________ 
 

De volgende muziek mag zeker gespeeld worden: 
 
1. _____________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________ 

  
3. _____________________________________________________

 
4. _____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
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Dragen 
Op bepaalde momenten kan het zijn dat de kist gedragen moet  
worden: vanuit huis, rouwcentrum of kerk, op een begraafplaats,  
resomatorium of in een crematorium. Dit kan door dragers via de  
uitvaartverzorging gebeuren, maar als ze het aankunnen ook door  

familie, vrienden of collega’s. Een combinatie is ook mogelijk.  
 
Als de kist wordt gedragen, wil ik graag dat dit gedaan wordt door: 
 
O mijn gezin / andere familieleden 
 

O mijn beste vrienden / buren / collega’s / clubgenoten 
 

O dragers via de uitvaartverzorging 
 

O mogen de nabestaanden zelf beslissen 
 
 
Klokluiden 
Onderweg naar het graf, resomatorium of crematorium kan de klok  
worden geluid als soort eerbetoon en teken aan de plaatsgenoten. 
 

De klok van _____________ (plaats) mag wel / niet geluid worden 
 

 
Vervoer 

Als de dienst niet op de begraafplaats, resomatorium of in het  
crematorium wordt gehouden, zal er vervoer nodig zijn. Hiervoor  
bestaan verschillende mogelijkheden. 
 

Als de kist op de dag van de uitvaart vervoerd wordt, wil ik graag: 
 

O de rouwauto van de uitvaartverzorging 
 

O een rouwauto in de kleur     ________________________________ 
 

O met de loopkoets / koets met paarden / platte wagen 
 

O met de motor / fiets / autobus / vrachtwagen (met frame) 
 

O anders nl.   ____________________________________________ 
 

O wel / geen volgauto’s. Bestemd voor:   _____________________ 
 

_____________________________________________________ 
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Dalen of aan oog onttrekken kist 
Op de begraafplaats kunt u kiezen om de kist wel of niet te laten 
dalen. Bij het crematorium is er soms de keuze om de kist aan het  
oog te onttrekken. Als de kist niet daalt of niet aan het oog wordt  
onttrokken kan het gebeuren dat de mensen die van het graf of uit  

de aula weglopen, sterk het gevoel hebben iemand achter te laten.  
Dit kan dus een reden zijn om wel te laten dalen, al is het maar een  
gedeelte.  
 
 

Bij het graf of in de aula mag de kist: 
 

O dalen        O dalen tot maaiveld (daalt een stukje) 
 

O niet dalen      O aan oog onttrokken worden (indien mogelijk) 
 

 

Verdere mogelijkheden zijn: 
 

O het graf groen maken (dennentakken over het graf, waar de kist 
doorheen daalt, dan kijkt men niet zo in het graf) 

 

O het graf sluiten door mijn nabestaanden 
 

O iedere aanwezige legt grond / bloem op mijn kist  
 

O de nabestaanden gaan mee naar de crematieruimte 
 

O anders nl.   ____________________________________________ 
 
 

Samenkomst 
Na afloop van voorgaande plechtigheden is er meestal een samenzijn  

of samenkomst. Dit kan in het rouwcentrum zijn waar de dienst is  
gehouden of de koffiekamer van het crematorium, maar ook andere  
gelegenheden zijn mogelijk. Mijn voorkeur: 
 

O rouwcentrum         O ontvangkamer 
 

O verenigingsgebouw      O restaurant 
 

O geen samenkomst       O anders nl.     _________________ 
 

Naam van de plaats van samenkomst: 
 

________________________________ te ____________________ 
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De samenkomst kan op verschillende manieren worden ingevuld. U  
kunt uw voorkeur(en) aangeven: 
 
O koffie, thee en fris 
 

O alcoholische dranken (dit mag niet overal) 
 

O koekje  
 

O cake  
 

O broodjes met beleg  _____________________________________ 
 

O luxe broodjes met beleg   _________________________________ 
 

O saucijzenbroodjes 
 

O met / zonder achtergrondmuziek 
 
O anders nl. _____________________________________________ 
 
Opmerkingen over samenzijn na afloop: 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 
Voorafgaand aan de dienst mag er wel / geen koffie of thee worden  
geserveerd. 
 

Opmerking: 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

 

Tijdens de uitvaartdienst of samenkomst wordt soms gelegenheid 
voor toespraken gegeven. Men kan voor de dienst vragen of er 
gelegenheid is om iets te zeggen of de uitvaartverzorger vraagt of 
iemand nog iets wil zeggen.  
 

Toespraken door belangstellenden tijdens de uitvaart: wel / niet. 
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Uitvaartkist 
Wat meestal als een moeilijke en confronterende vraag wordt  
gevoeld, is de keuze van de kist. Het maakt de dood zo werkelijk, zo  
hard. Helaas krijgen we er wel mee te maken.  
Voor resomaties zijn in principe geen kisten nodig. Voor crematies  

worden qua materiaalkeuze vaak eenvoudige kisten gebruikt. Voor  
begraven wat duurzamere. Maar wat vaak is, is niet maatgevend. 
Hieronder volgen de verschillende soorten kisten met een korte  
toelichting. Alle mogelijkheden zijn niet aan te geven. U kunt altijd  
informeren bij de uitvaartverzorger. 
 

O kist met folie of fineerlaag. De onderlaag is van duurzaam 
populierencomposiet. De fineerlaag kan van verschillende 
houtsoorten zijn, zoals eiken of kersen. Ook beslag en deksel 
kunnen variëren. Het beslag kan van hout, metaal of touw zijn. De 

deksel kan vlak, enkel verhoogd, of dubbel verhoogd zijn. 
  

Uw omschrijving: _______________________________________ 
 

 _____________________________________________________ 
 

O massieve kisten. Dit zijn duurzame kisten die gemiddeld twee keer 
zo duur zijn als de folie en fineer kisten. De gebruikte houtsoorten 
zijn eiken, vuren, mahonie en kersen. Ook beslag en deksel 
kunnen variëren. Het beslag kan van hout, metaal of touw zijn. De 
deksel kan vlak, enkel verhoogd, of dubbel verhoogd zijn. 

  

Uw omschrijving: _______________________________________ 
 

 _____________________________________________________ 
 

O luxe kisten. Dit zijn massieve kisten die opgebouwd zijn uit 

panelen, verzwaarde hoeksteunen, luxe bekleding, kroondeksels, 
vaak lange grepen en extra grote plinten onderlangs. De gebruikte 
houtsoorten zijn eiken, vuren, mahonie en kersen. 

  

Uw omschrijving: _______________________________________ 
 

 _____________________________________________________ 
 

O geen kist, maar een opbaarplank / laken / rieten mand 
 

Opmerking: 
 

_______________________________________________________ 
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Bekleding en kleur uitvaartkist 
De kist kan van binnen op verschillende wijzen bekleed worden. De  
uitvaartverzorgers werken meestal met bepaalde bekleding, maar  
hier kan altijd vanaf worden geweken. Dit geldt ook voor de  
buitenkant. 
 

Mijn bekledingkeuze: 
 

O standaard            O katoen ongebleekt 
 

O crème satijn          O katoen gebleekt 
 

O champagne crêpe satijn     O theeroos 
 

O satijn capitonnage       O geen bekleding 
 

Mijn kleurkeuze van de kist:  
 

O de originele kleur van de kist behouden 
 

O de kist in de kleur:    __________________________________ 
 

Opmerking: 
 

_______________________________________________________ 
 
 
Bloemen 
Bloemen kunnen een grote uitlaatklep zijn voor mensen en een  
middel om te troosten en hun medeleven kenbaar te maken.  
Soms wordt er ook gezegd: ,,bloemen geef je bij leven”. 
Met betrekking tot de bloemen wil ik: 
 

O geen bloemen 
 

O geen bloemen, maar een gift aan  __________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 

O alleen van mijn naaste familie bloemen 
 
O dat iedereen vrij is in zijn of haar keuze 
 

Mijn favoriete bloemen zijn:  ________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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Rouwkaart 
Om alle berichtgevingen rond de overledene en de uitvaart bekend te  
maken wordt er meestal een rouwbrief verzonden. De rouwbrief kan  
veel over u zeggen. Het is een persoonlijke berichtgeving. De keuzes  
hierin worden steeds breder. Mijn keuze is: 

 
O gehamerd papier met zwarte / grijze / paarse rand 
 
O Oudhollands papier  
 

O kaart met een afbeelding van _____________________________ 
 
O kaart met een foto van  __________________________________ 
 
O geen kaart 
 
O nabestaanden mogen zelf een keuze maken 
 
O anders nl.   ____________________________________________ 
 
 
Rouwadvertentie 
Naast de rouwkaart is er de mogelijkheid voor een rouwadvertentie  
in de krant. Ik wil: 
 

O geen advertentie 
 
O naast de kaart ook een advertentie 
 
O alleen een advertentie 
 
O advertentie alleen na afloop van de uitvaart 
 
O nabestaanden mogen zelf bepalen wat ze willen 
 
Als een advertentie gewenst is, dan mag die geplaatst worden in: 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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Tekst 
Een tekst op de kaart is iets heel persoonlijks. Hierop kunt u zelf iets  
meegeven.  
 
De volgende tekst graag op de kaart plaatsen: 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Om voor de nabestaanden duidelijkheid te geven nog de volgende  
keuzes: 
 

O mijn nabestaanden hebben alle ruimte om zelf de kaart op te stellen 
 

O samen met bovenstaande tekst kan de kaart samengesteld worden 
 

O bovenstaande tekst moet op de kaart komen 
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Op de rouwkaart kunt u, naast de berichtgevingen, bepaalde wensen  
of gedachten aangeven. Op de kaart kan bijvoorbeeld vermeld  
worden: 
 
O geen bloemen 

 
O geen bezoek aan huis 
 
O komst in donkere kleding    
 

O komst in lichte kleding 
 
O geen toespraken 
 
O naam…. hield van bloemen 
 
O onze dank gaat uit naar de verpleging voor de verzorging 
 
O in plaats van bloemen liever een gift aan ____________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
O geen van deze opmerkingen 
 
O anders nl. _____________________________________________ 

 
 _____________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
 
Het kan goed zijn om een adressenlijst bij deze wilsbeschikking te  
voegen met daarop iedereen die u uitgenodigd wilt hebben. U kunt  
bijvoorbeeld onderscheid maken tussen genodigden voor de  
rouwdienst en genodigden voor een koffietafel. 
 

Opmerking: 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
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Uitvaartverzorger 
Als het zover is, wil ik dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
 
Verzekeringspolis 
Mocht u een uitvaartverzekering hebben dan geldt altijd dat u vrij 
bent in uw keuze van een uitvaartverzorger. Wel is het verstandig  
om uw eventuele verzekeraar van uw keuze op de hoogte te  
brengen. Kijk hiervoor goed uw verzekeringspolissen door en voeg ze  
bij deze wilsbeschikking.  
Bij twijfel is het ook altijd mogelijk advies te vragen aan uw  
uitvaartverzorger. 
De volgende verzekeringspolissen (incl. die geen betrekking hebben  
op de uitvaart) zijn bijgesloten: 
 

naam verzekering polisnummer opmerking 
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Overige notities 
 
Hieronder kunt u alles vermelden wat u nog niet kenbaar heeft  
kunnen maken in deze wilsbeschikking. Afscheidswoorden die  
u als dankwoord, of iets anders, wilt meegeven. Wat er eventueel  
met uw huisdieren of huisraad moet gebeuren. Of misschien dat u  
zich als donor beschikbaar stelt.   
Hopelijk heeft u het gevoel dat u weloverwogen uw keuzes heeft  
kunnen maken en dat het een innerlijke rust geeft. 

 
Donorcodicil aanwezig: wel / niet   
 
Bewaarplaats: ___________________________________________ 
 
 
Overige onderwerpen: 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
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